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شكر وتقدير 

ي هذا البحث الذي 
ن )RPW( أن تشكر جميع الأفراد الذين خصصوا وقتا للمشاركة �ن  تود منظمة مراقبة حماية الالجئ�ي

لم يكن لُيستكمل دون مساهماتهم ونحن نتطلع إىل مناقشة النتائج معهم.

تنويه

ن )RPW( كل الجهود الممكنة لالعتماد عىل البيانات الدقيقة فقط والتحقق من جميع  بذلت منظمة مراقبة حماية الالجئ�ي
ي تم جمُعها خالل مرحلة البحث باللغة العربية نحو اللغة 

ي هذا التقرير وترجمة جميع البيانات ال�ت
المعلومات الواردة �ن

ي يعرب الفريق عن أسفه لها.
ية بأك�ب قدر من العناية. هذا ل يستبعد إمكانية عدم الدقة أو السهو وال�ت ن نجل�ي الإ
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ملخص تنفيذي وتوصيات

ي العالم. 
ن �ن ي أك�ب أزمة لجئ�ي

 بعد أحد ع�ش عاما من الثورة والحرب، ل تزال سوريا تُمثل ثا�ن
الالجئون  يُشّكل  بينما  السورية  الحدود  خارج  سوري  لجئ  مليون   6.8 حواىلي  اليوم  يعيش 
ي العالم. بالإضافة إىل ذلك، فقد تّم تسجيل 6.9 مليون شخص 

ن �ن السوريون ُخمس عدد الالجئ�ي
ن يفرون من الحرب والضطهاد.  نازح داخل سوريا إذ ل يزال أك�ش من نصف السكان السوري�ي

المجاورة  البلدان  هذه  أحد  الق�ي.  وح  ن لل�ن السورية  بالأزمة  متناسب  غ�ي  بشكل  لسوريا  المجاورة  البلدان   تأثرت 
ي حاليا من أزمات اقتصادية وصحية وسياسية متداخلة طغت عىل موارد البالد المحدودة ووضعت 

هو لبنان الذي يعا�ن
ي البلدان المضيفة أعىل 

ن �ن نسانية لالجئ�ي ي الوقت نفسه، بلغت الحتياجات الإ
ي البالد. و�ن

ن �ن ا عىل الُمقيم�ي ضغطا كب�ي
مستوياتها عىل الإطالق بينما ل تزال ظروف العودة الآمنة إىل سوريا غ�ي متوفرة.

ة  ن خالل الأشهر الأخ�ي ك�ي وط العودة الآمنة والطوعية والكريمة إىل سوريا، فقد تزايد ال�ت  وعىل الرغم من عدم استيفاء �ش
ي جميع أنحاء الأمم المتحدة عىل برامج العودة - مع العتماد مؤّخرا عىل “خارطة طريق دعم العودة عىل أساس 

و�ن
ن من قبل السلطات اللبنانية للعودة إىل سوريا. ن السوري�ي المناطق” - وزيادة الضغط عىل الالجئ�ي

حيل الق�ي  عادة الق�ية عىل الحدود الأوروبية وال�ت ايد الممارسات الضارة - مثل عمليات الإ ن ي الوقت نفسه، ت�ت
  و�ن

، غالبا ما ل  ي ن من الحماية. فعىل حدود التحاد الأورو�ب ن السوري�ي ي تحرم الالجئ�ي
من البلدان المضيفة والسياسات ال�ت

ي - عىل عكس السياسة 
ن من سوريا وكذلك من بلدان أخرى، كما ل تتّم ُمعاملتهم بشكل إنسا�ن حيب بالالجئ�ي يتم ال�ت

ي أوكرانيا. 
ن الفارين حاليا من الحرب �ن ن الأوكراني�ي تجاه الالجئ�ي

ن )RPW( بحثا طوليا حول الظروف داخل سوريا ولبنان من أجل  منذ عام 2019، أجرى ائتالف مراقبة حماية الالجئ�ي
ضافة إىل ذلك، تقوم RPW بتقييم مخاطر  ة إىل سوريا. بالإ تحليل إمكانية العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستن�ي
ها من قضايا حقوق  ي لبنان، ودعت إىل الحماية الُمناسبة وغ�ي

ي يواجهها العائدون إىل سوريا والالجئون �ن
الحماية ال�ت

أيضا ع�ب  تلتقي  ي دمشق وريف دمشق وحمص( كما 
)�ن ي سوريا 

ن �ن الالجئ�ي ة مع  ُمبا�ش تُنظم RPW حوارات  نسان.  الإ
ن والمجتمعات اللبنانية المضيفة. تستخدم عتبات الحماية ومعاي�ي  ن السوري�ي ة من الالجئ�ي نت مع مجموعة كب�ي ن�ت الإ
بالمفوضية(  ن إىل سوريا )عتبات الحماية الخاصة  ن لعودة الالجئ�ي المتحدة لشؤون الالجئ�ي المفوضية السامية لالأمم 
الحالية  المعيشية  الظروف  تقييم وتوضيح  إىل   RPW البحث. تهدف إجراء هذا  يتم من خالله  كإطار تحليىلي رئيسي 

ن وتجاربهم وتصوراتهم للعودة وآفاق المستقبل. للمستجيب�ي

الماضية  ي ع�ش 
ث�ف االإ االأشهر  ي 

�ف  RPW أجرتها ولبنان  ي سوريا 
�ف مختلفة  بحثية  نتائج جوالت  التقرير  يلخص هذا 

 : وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي

ي الأشهر ال 12 المقبلة أجاب ٪2  «
ي أيلول/سبتم�ب 2022 عما إذا كانوا يخططون للعودة إىل سوريا �ن

عندما ُسئلوا �ن
يجاب.  ي لبنان بالإ

ن �ن ن السوري�ي فقط من المستطلع�ي
ن  « ن الذين يخططون للعودة من لبنان إىل سوريا، أفاد 69٪ من السوري�ي ي تناقض حاد مع العدد القليل من السوري�ي

�ن
ي سبتم�ب 2022 أنهم يخططون لمغادرة لبنان، مع عدم وجود خطة واضحة لدى االأغلبية. ارتفع اتجاه 

ي لبنان �ن
�ن

https://refugeeprotectionwatch.org/
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ي سبتم�ب 
ي مغادرة لبنان إىل بلد ثالث بشكل مطرد، حيث ارتفعت النسبة من 27٪ �ن

ن �ن ن الراغب�ي ن السوري�ي الالجئ�ي
ي أبريل 2022.

ي أبريل 2021، و 69٪ �ن
2020 إىل 47٪ �ن

ي لبنان )49٪( إىل أنهم ال يستطيعون الوصول إىل معلومات موثوقة  «
ن �ن ن السوري�ي أشار ما يقرب من نصف المجيب�ي

ي سوريا. 
حول الوضع �ن

اللبنانية  « والمجتمعات  ن  السوري�ي ن  الالجئ�ي ن  ب�ي التوتر  ي 
�ن زيادة  يرون  كانوا  إذا  عما   2022 سبتم�ب  ي 

�ن سئلوا  عندما 
ي لبنان أنهم يعتقدون أن التوترات 

ف �ف ن السوري�ي المضيفة خالل الأشهر الستة الماضية، أفاد 61٪ من المستجيب�ي
ف ذلك أيضا. ف اللبناني�ي ف أكد 48٪ من المستجيب�ي ي ح�ي

ي االزدياد، �ف
آخذة �ف

ن  « عندما سئلوا )سبتم�ب 2022( عما إذا كانوا يوصون بشخص آخر للعودة إىل سوريا، أجاب 30٪ فقط من المستجيب�ي
ي 

يجاب. عالوة عىل ذلك، عندما سئلوا عما إذا كانوا سيبقون �ن العائدين )الأشخاص الذين عادوا بالفعل إىل سوريا( بالإ
ي سوريا، بينما كان النصف 

ن العائدين فقط أنهم سيبقون �ن سوريا عىل المدى الطويل، أفاد حواىلي نصف جميع المجيب�ي
ي البحث عن آفاق مستقبلية أخرى للمغادرة. وعندما سئل المشاركون عما إذا كان المستجيبون 

الآخر غ�ي متأكد أو يرغب �ن
يجاب. ن بالإ العائدون يعرفون أشخاصا عادوا إىل سوريا ثم فروا مرة أخرى إىل لبنان، أجاب 30٪ من المجيب�ي

ف لخطر التجنيد  « ي سوريا بالقلق من أنهم أو أقاربهم أو أصدقائهم ل يزالون معرض�ي
يشعر 40٪ من العائدين �ن

” قبل العودة. ي
ي السوري، عىل الرغم من وجود ما يسمى بعملية “الترصيح الأم�ن ي الجيش العر�ب

جباري �ن االإ
ي مايو/أيار ويونيو/حزيران  «

ن العائدين �ن ي سوريا، ذكر 35٪ من المجيب�ي
وفيما يتعلق بحقوق السكن والأرض والملكية �ن

لهم.  ف 2022 أنهم لم يتمكنوا من العودة إىل حيهم أو م�ف
ي مايو ويونيو 2022 أنهم لم يخضعوا لُمتابعة من ِقبل المفوضية بعد  «

ن العائدين �ن أفاد 72٪ من جميع المجيب�ي
عودتهم إىل سوريا. 

ف إىل “العودة مرّة أخرى” من سوريا إىل لبنان  ايد من السوري�ي ف أدى الغياب التام للحلول الدائمة إىل الّدفع بعدد ُم�ت
ة، حاول الُمهّجرون  ية والبحرية. ففي الأشهر الأخ�ي أو محاولة الوصول إىل أوروبا بشكل غ�ي منتظم ع�ب الطرق ال�ب
غ�ي  الهجرة  من طرق  متنوعة  مجموعة  تشكيل  مع  لها،  المجاورة  والبلدان  من سوريا  الفرار  ايد  ن م�ت بشكل  السوريون 
النظامية الجديدة من المنطقة نحو أوروبا. فعىل سبيل المثال وخالل الأشهر الستة الأوىل من عام 2022، سجلت وكالة 
ي المائة مقارنة بالأشهر 

” عىل حدود أوروبا بزيادة قدرها 84 �ن ي
الحدود الأوروبية “فرونتكس” 114,720 “دخول غ�ي قانو�ن

ي المائة )معظمهم 
الستة الأوىل من عام 2021. وزاد عدد “الدخول غ�ي النظامي” ع�ب “طريق غرب البلقان” بنسبة 191 �ن

المتوسط”  الأبيض  البحر  ق  المائة عىل “طريق �ش ي 
�ن بنسبة 125  زيادة  تّم تسجيل  ن  ي ح�ي

ن والأفغان( �ن السوري�ي  من 
.) ن ن والكونغولي�ي ي�ي ن والنيج�ي ص وتركيا، ومعظمهم من السوري�ي )ع�ب ق�ب

وري أن تدرك  . من الرصن ن ن السوري�ي ن اتخاذ إجراءات أك�ش إلحاحا وطموحا لمعالجة الوضع المتدهور للنازح�ي
ّ لذلك يتع�ي

ي يواجهها النازحون السوريون، وأن تتخذ خطوات طموحة، 
جميع الجهات الفاعلة المخاطر والضغوط المستمرة ال�ت

ي يقودها الالجئون، لضمان تنفيذ نهج قائم عىل 
ي المحلية والمنظمات ال�ت

اكة الوثيقة مع منظمات المجتمع المد�ن بال�ش
وح الق�ي السورية. وعىل هذا النحو، تصدر RPW التوصيات التالية إىل الجهات المانحة )بما  ن الحقوق تجاه أزمة ال�ن
( وحكومة لبنان والمفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون  ي ي التحاد الأورو�ب

ي والدول الأعضاء �ن ي ذلك التحاد الأورو�ب
�ن

نسان: ي الجمهورية العربية السورية ومكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإ
ن ولجنة الأمم المتحدة للتحقيق �ن الالجئ�ي

) ي ي االتحاد االأورو�ب
ي والدول االأعضاء �ف ي ذلك االتحاد االأورو�ب

 إىل الجهات المانحة )بما �ف

بشكل عام

اتيجية شاملة وأك�ش  « ي تطوير وتنفيذ اس�ت
القيام بدور قيادي نشط - داخل المحافل الوطنية والأوروبية والدولية - �ن

ن  وح الق�ي السورية تستند إىل إطار المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي ن طموحا واستجابة لأزمة ال�ن
بخصوص “الحلول الدائمة”.
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رجاع سياسات االإ

إعادة تأكيد الموقف القائل بأن سوريا ليست وجهة آمنة للعودة، وأن أي عودة )مستقبلية( يجب أن تكون آمنة  «
ي والدول الأعضاء فيه عدم إعادة  ن عىل التحاد الأورو�ب

ّ ة وكريمة. وتماشيا مع هذا الموقف، يتع�ي وطوعية ومستن�ي
ي تزيل وضع الالجئ أو وضع الحماية المؤقتة 

الأشخاص إىل سوريا، ويجب أن يكّفوا فورا السياسات والممارسات ال�ت
ن من سوريا من وضعهم  ؛ وقف تحول السياسات الوطنية نحو حرمان فئات معينة من الالجئ�ي ن ن السوري�ي من النازح�ي
ي اللجوء إىل بلدان  المحمي، أو إعادة الأمور إىل نصابها إن كانوا قد قاموا بذلك بالفعل. يشمل ذلك إرسال طال�ب
ي مجال اللجوء والهجرة(

مة مع رواندا بشأن تعزيز التعاون �ن ثالثة بموجب اتفاقات لجوء ثنائية )مثل التفاقات الم�ب

الآمنة  « العودة  ظروف  لُمراقبة  دوىلي  تفويض  مع  المتعددين  المصلحة  لأصحاب  مستقلة  آلية  إنشاء  إىل  الدعوة 
ي عتبات ومعاي�ي الحماية الخاصة بالمفوضية السامية 

ن �ن ة والكريمة إىل سوريا )عىل النحو المب�ي والطوعية والمستن�ي
ن إىل سوريا(.  ن لعام 2018 لعودة الالجئ�ي لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

اير/ « ي ف�ب
ن إىل سوريا كما أصدرتها الأمم المتحدة �ن ي استخدام عتبات ومعاي�ي الحماية لعودة الالجئ�ي

الستمرار �ن
ن  بالالجئ�ي المتعلقة  السياسات  حول  المتحدة  والأمم  الأوروبية  للمناقشات  زاوية  وحجر  كأساس   ،2018  شباط 

من سوريا. 

ي يمكن أن تحفز العودة المبكرة وغ�ي الآمنة  «
امج ال�ت حث المفوضية ووكالت الأمم المتحدة الأخرى عىل وقف ال�ب

ي عمليات الهندسة الديموغرافية، مثل خارطة طريق “دعم العودة عىل أساس المناطق” 
ي يمكن أن تسهم �ن

وال�ت
عالن عنها مؤخرا. ي تم الإ

)ABRS( ال�ت

ي لبنان
مساحة للحماية �ف

ُمناقشات  « ي 
�ن وع  ال�ش عليها،  والحفاظ  لبنان  ي 

�ن يعيشون  الذين  ن  السوري�ي ن  لالجئ�ي لحماية  مساحة  عىل   للحفاظ 
ي ولبنان. ينبغي أن تستند  ن التحاد الأورو�ب ك ب�ي مع الحكومة اللبنانية من أجل اعتماد “بيان الحلول الدائمة” المش�ت
بإجراءات  حيل  ال�ت لعمليات  اختياري  ي تحقيق وقف 

�ن تقدم ملموس  إحراز  بمجرد  أنه  إىل فكرة  المفاوضات  هذه 
سيقوم  لبنان،  ي 

�ن ن  المقيم�ي ن  السوري�ي ن  للنازح�ي العمل  تصاريح  وعدد  المؤقتة  القانونية  قامات  الإ وعدد  موجزة 
ن أعداد إضافية  ي لدعم المجتمعات اللبنانية المضيفة الضعيفة، وإعادة توط�ي

ي بتعبئة تمويل إضا�ن التحاد الأورو�ب
مكان  ن وإطالق نقاش نشط حول سبل تعزيز إمكانات لبنان التصديرية. ولتحديد ما إذا كان بالإ ن السوري�ي من الالجئ�ي
حيل بإجراءات موجزة  ي إنشاء آلية ُمتابعة لُمراقبة عدد عمليات ال�ت تحقيق تقّدم كاف بالفعل، عىل التحاد الأورو�ب

ي لبنان. 
ن �ن ن السوري�ي قامات القانونية المؤقتة وعدد تصاريح العمل الممنوحة للنازح�ي وإصدار الإ

ن  « ن السوري�ي حيل الق�ي لالجئ�ي ن بتوثيق ورصد حالت ال�ت مطالبة المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
نسان المحلية، مع تقديم الدعم لجهود  ن مع جماعات حقوق الإ ، بالتعاون والتنسيق الوثيق�ي ي لبنان بشكل هيكىلي

�ن
لالأشخاص  القانونية  المساعدة  لتوف�ي  الجهود  تكثيف  ذلك،  إىل  بالإضافة  الجماعات.  هذه  تبذلها  ي 

ال�ت التوثيق 
امج المساعدة القانونية من قبل  ي ذلك من خالل توف�ي الدعم الماىلي ل�ب

عادة الق�ية )بما �ن ن لخطر الإ المعرض�ي
ي المحلية(، والتدخل لدى السلطات المحلية لوقف هذه الممارسات. 

منظمات المجتمع المد�ن

هيكليا  « المحلية  ي 
المد�ن المجتمع  منظمات  من  متنوعة  مجموعة  إدراج  لضمان  الالزمة  التداب�ي  جميع   اتخاذ 

المعنية  المتحدة  الأمم  عمل  مجموعات  ي 
�ن ذلك  ي 

�ن بما   ، ن الالجئ�ي سياسات  بشأن  القرار  وصنع  المناقشات  ي 
�ن

ي هذا الصدد، يجب 
ي هذه المناقشات. �ن

، وتمتعها بسلطة أك�ب �ن ي
قليمي والوط�ن بالحلول الدائمة عىل الصعيدين الإ

هم  ن وغ�ي الأوروبي�ي السياسات  المحلية وصانعي  ي 
المد�ن المجتمع  منظمات  ن  ب�ي منتظم  تطوير مسار حوار   أيضا 
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ن مؤتمر بروكسل السنوي حول مستقبل سوريا والمنطقة،  ن يتّم عقده بانتظام ب�ي من أصحاب المصلحة المعني�ي
ن للمؤتمر. ن المشارك�ي ي بيان الرئيس�ي

امات السياسية والمالية الموضحة �ن ن والذي يقوم بتقييم تنفيذ الل�ت

اتيجيتها وخطة  « اس�ت ن  وتحس�ي مراجعة  لبنان عىل  ي 
�ن ن  الالجئ�ي لشؤون  المتحدة  لالأمم  السامية  المفوضية  تشجيع 

ي لبنان بالمشاركة 
ن �ن ن السوري�ي رين” )AAP(، من أجل ضمان السماح لالجئ�ي عملها “المساءلة أمام السكان المترصن

ي لبنان، وتلقي التصالت بشأن المعلومات الأساسية. 
ي تصميم وتنفيذ وتقييم جميع تدخالت المفوضية �ن

الفعالة �ن
رين” )AAP(، تشجيع المفوضية  ي إطار جهود خّطة “المساءلة أمام السكان المترصن

.1 �ن ن بطريقة شفافة وذات اتجاه�ي
.)RLOs( ي يقودها الالجئون

اكات هادفة مع المنظمات ال�ت ي �ش
عىل تكثيف الجهود للدخول �ن

سياسات التمويل

ام بت�يع  « ن ي لبنان مع الل�ت
ي ضوء الأزمة الجتماعية والقتصادية المتدهورة ب�عة �ن

ن �ن يجب زيادة تمويل المانح�ي
ي وبناء السالم الذي يمكن التنبؤ به والمرن والمتعدد السنوات، مع مراعاة توصية 

نما�أ ي والإ
نسا�ن توف�ي التمويل الإ

“العالقة  بشأن   2019 لعام  القتصادي  الميدان  ي 
�ن والتنمية  التعاون  لمنظمة  التابعة  نمائية  الإ المساعدة  لجنة 

النظر  ي هذا الصدد، 
آليات تمويل مخصصة. و�ن المضيفة، من خالل  ن من سوريا والمجتمعات   الثالثية”، لالجئ�ي

ي تضع منطق العالقة الثالثية موضع التنفيذ.2
ي تقودها محليا وال�ت

ي تقديم الدعم الماىلي للمبادرات ال�ت
�ن

والبلدان  « سوريا  ي 
�ن العاملة  المستقلة  المحلية  ي 

المد�ن المجتمع  منظمات  مع  العمل  مواصلة  أهمية  عىل  التأكيد 
ن  توط�ي امات  ن وال�ت جهود  بت�يع  الرصيح  ام  ن الل�ت لها.  ي 

والتق�ن الماىلي  الدعم  وتقديم  المجاورة  المضيفة 
وبناء  نسان  الإ وحقوق  نمائية  والإ نسانية  الإ امج  وال�ب للمشاريع  الموارد  من  بمزيد  التعهد  خالل  من   المساعدات 
ي يقودها الالجئون )RLOs(. وكجزء من جهود 

ي المحلية والمنظمات ال�ت
السالم من قبل منظمات المجتمع المد�ن

 RLO-to-RLO ن الموردين، وصندوق ، يجب تقديم الدعم الماىلي لمبادرات RLO، مثل مبادرة قيادة الالجئ�ي ن التوط�ي
التابع لها.3

تسهم  « أن  يمكن  ي 
وال�ت الآمنة  وغ�ي  المبكرة  العودة  تحفز  أن  يمكن  برامج  إىل  ن  المانح�ي موارد  تحويل  عن   المتناع 

ي أعلن عنها مؤخرا.
ي عمليات الهندسة الديمغرافية، مثل خارطة طريق “دعم العودة عىل أساس المناطق” ال�ت

�ن

الحماية  « توثق شواغل  ي 
وال�ت محلية  جهات  وتملكها  محليا  تقودها  ي 

ال�ت البحثية  للجهود  الموارد  من  المزيد   إتاحة 
ي البلدان المضيفة.

ي مناطق العودة و�ن
�ن

1 انظر في هذا الصدد أيضا دراسة RPW القادمة التي سيتم نشرها في الربع األول من عام 2023. 
 ”Triple Nexus Platform بتنسيق “منصة RPW 2 في سياق برنامج مستمر مدته خمس سنوات )2022-2026( تموله الحكومة البلجيكية، يقوم أليف وهو عضو
الجديدة )TNP( التي تم إنشاؤها داخل شبكة PASC الحالية. سيكون هذا البرنامج بمثابة منصة هيكلية لمنظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل مع الالجئين السوريين 
في لبنان إلجراء تحليل مشترك وتبادل األفكار والدروس المستفادة وأفضل الممارسات وتنظيم تبادالت وحلقات عمل منتظمة مع الخبراء الخارجيين واألقران في البلدان 
المضيفة األخرى وممثلي الجهات المانحة ووضع إحاطات مشتركة للدعوة تتضمن توصيات عملية يمكن أن تغذي المناقشات الدولية المتعلقة بالسياسات حول العالقة الثالثية 
بين المعونة اإلنسانية والتعاون اإلنمائي وبناء السالم. عالوة على ذلك، سيتم أيضا تضمين آلية صغيرة لتمويل جولتين من المشاريع التجريبية للرابطة الثالثية من قبل أعضاء 
TNP في حين سيتمكن أعضاء TNP من االستفادة من منصة رقمية إلجراء مسوحات رقمية منتظمة خاصة بالروابط بين مجتمعات الالجئين السوريين في لبنان. وستثري 
البيانات التي تم جمعها من خالل هذه الدراسات االستقصائية تصميم المشاريع التجريبية، في حين ستستخدم منصتها الرقمية أيضا لجمع التعليقات بانتظام طوال مرحلة التنفيذ 

التي يمكن مناقشتها بشكل أكبر مع أصحاب الحقوق خالل ورش العمل.
3 “مبادرة توفير الموارد لقيادة الالجئين” هي ائتالف RLO تتمثل مهمته في توفير الموارد لمنظمات RLO لرفع مستوى المجتمعات ومكافحة االستبعاد المنهجي داخل قطاع 
االستجابة لالجئين. وقد ولدت هذه المنظمات التي دخلت بالفعل عامها األول من عملها )2021(، أدلة ملموسة على أن 1( مكاتب االتصال اإلقليمية تقدم برامج شاملة تستجيب 
لواقع الالجئين؛ 2( تعمل منظمات RLO على إطالق حلول طويلة األجل لمجتمعاتها ؛ 3( أن تكون مكاتب االتصال اإلقليمية فعالة من حيث التكلفة في الوصول إلى أعداد 
كبيرة من أفراد المجتمع المحلي؛ و 4( تقوم مكاتب االتصال اإلقليمية بإنشاء برامج يسهل الوصول إليها والوصول إلى أولئك الذين لديهم تجارب متعددة الجوانب من التهميش.

االّطالع على https://www.refugeeslead.org/_files/ugd/3caee8_0acfd563d4e24f34a1a1fdba1251c542.pdf، ص 14، 
 www.refugeeslead.org/evidence و
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الجهود  « تنفيذ  تتمّكن من  ن ح�ت  المانح�ي لتمويل  الكاملة  القيمة  لبنان عىل  ي 
�ن نسانية  الإ المنظمات  ضمان حصول 

ها  غ�ي أو  الدولر  إىل  الوصول  عىل  نسانية  الإ المنظمات  قدرة  ضمان  النطاق.  من  ممكن  قدر  بأك�ب  نسانية   الإ
من العمالت الأجنبية عىل النحو الذي يحوله المانح. 

ي بلدان ثالثة
ف �ف إعادة التوط�ي

ن تقاسم  « ام بتحس�ي ن ن من سوريا والل�ت ها من الطرق الآمنة والقانونية إىل أوروبا لالجئ�ي ن وغ�ي زيادة أعداد إعادة التوط�ي
ي التقدم بطلب اللجوء. تحقيقا لهذه الغاية، يجب عىل الفور إعادة 

ن الدول الأعضاء ودعم الحق �ن المسؤولية ب�ي
.19-COVID ن تم إيقافها بسبب تشغيل أي إجراءات للجوء وإعادة التوط�ي

ي عادة الق�ية عل حدود االتحاد االأورو�ب ام عدم االإ اح�ت

يمارسون  « الذين  ن  السوري�ي لجميع ممارسات صد  الق�ية ووضع حد فوري  عادة  الإ لمبدأ عدم  الكامل  ام  الح�ت
عادة الق�ية عىل جميع طرق البحر الأبيض المتوسط،  ي ذلك عمليات الإ

ي التقدم بطلب اللجوء، بما �ن
حقهم �ن

أ أمان يمكن التنبؤ  ي البحر الأبيض المتوسط وتوف�ي موا�ن
نقاذ �ن ية إىل أوروبا. زيادة قدرات البحث والإ وعىل الطرق ال�ب

ي البحر.
نزال ال�يع لالأشخاص الذين يتم إنقاذهم �ن بها للسماح بالإ

التحاد  « ي 
�ن اللجوء  إجراءات  إىل  الفعال  الوصول  ومراقبة  والمساءلة  الشفافية  لزيادة  مستقلة  عملية  إنشاء  دعم 

وضمان  ي  الأورو�ب التحاد  حدود  عىل  الق�ية  عادة  الإ عدم  مبدأ  ام  واح�ت الأساسية  الحقوق  ام  واح�ت ي   الأورو�ب
تكون  أن  يجب  جيدة.  بموارد  ومزودة  الوطنية  السلطات  عن  حقا  مستقلة  القبيل  هذا  من  عملية  أي  تكون  أن 
ي حالة حدوث انتهاكات عىل اتخاذ تداب�ي فعالة لضمان المساءلة عن انتهاكات الحقوق.

المفوضية الأوروبية قادرة �ن

 إىل حكومة لبنان

حيل بإجراءات  « ام بوقف عمليات ال�ت ن عادة الق�ية. الل�ت ام مبدأ عدم الإ ن من سوريا واح�ت دعم حق اللجوء لالجئ�ي
ي اللجوء عىل مراجعة كاملة  ي حالة وجود أي إجراءات ترحيل، يجب ضمان حصول طال�ب

. �ن ن ن السوري�ي موجزة للنازح�ي
. ي

ومستقلة ومحايدة للقضايا ا كما هو مطلوب بموجب القانون اللبنا�ن

” بعد 14 أبريل/نيسان  « ي
ن الذين دخلوا لبنان “بشكل غ�ي قانو�ن ن السوري�ي إلغاء قرار عام 2019 ببدء ترحياللالجئ�ي

عادة الق�ية. ام مبدأ عدم الإ ي قضايا اللجوء عىل أساس كل حالة عىل حدة بما يكفل اح�ت
2019. ويجب الفصل �ن

» . ن ن السوري�ي ن باستئناف تسجيل الالجئ�ي السماح للمفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

ي تشمل  «
قامة المتاحة ال�ت ي لبنان وزيادة عدد تصاريح الإ

ن من سوريا �ن قامة القانونية لالجئ�ي تسهيل الحصول عىل الإ
ي لبنان بالوثائق المطلوبة للحصول 

ن ومسؤوىلي الهجرة �ن ي العمل. ضمان زيادة وضوح ووعي كل من الالجئ�ي
الحق �ن

قامة. قامة القانونية، وزيادة مدة تصاريح الإ قامة القانونية. تقليل الأعباء المالية والتوثيقية للحصول عىل الإ عىل الإ

ي ذلك المادة 3 من التفاقية. «
ام الكامل لمسؤوليات لبنان بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب بما �ن ضمان الح�ت
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ف  إىل المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

كأساس  « اير 2018  ي ف�ب
ن إىل سوريا كما صدرت �ن الالجئ�ي الحماية لعودة  باستخدام عتبات ومعاي�ي  ام  ن الل�ت إعادة 

عتبات  من   2018 عام  نسخة  إدراج  ضمان  سوريا.  من  ن  بالالجئ�ي يتعلق  فيما  المفوضية  لسياسات  زاوية  وحجر 
ن إىل سوريا” )ROF( التابع  قليمي لعودة الالجئ�ي طار التشغيىلي الإ ي المراجعة المستمرة ل “الإ

الحماية بشكل منهجي �ن
للمفوضية. 

ي إنشاء آلية مستقلة لأصحاب المصلحة المتعددين مع تفويض دوىلي لُمراقبة ظروف العودة  «
القيام بدور نشط �ن

ي عتبات ومعاي�ي الحماية الخاصة بالمفوضية لعام 
ة والكريمة إىل سوريا )كما هو موضح �ن الآمنة والطوعية والمستن�ي

اما واضحا بالبدء عىل المدى  ن ن إىل سوريا(. التأكد من أن تقرير النتائج المحدث يتضمن ال�ت 2018 لعودة الالجئ�ي
ي مسار عمل لتحديد خيارات وطرائق ملموسة لآلية الرصد.

القص�ي �ن

الهندسة  « عمليات  ي 
�ن تسهم  أن  يمكن  ي 

وال�ت الآمنة  وغ�ي  المبكرة  العودة  تحفز  أن  يمكن  ي 
ال�ت امج  ال�ب تنفيذ  وقف 

دائما عىل  الحرص  أعلن عنها مؤخرا.  ي 
ال�ت المناطق”  أساس  العودة عىل  الديموغرافية، مثل خارطة طريق “دعم 

البلدان  ي 
�ن نمائية  والإ نسانية  الإ امج  ال�ب حساب  عىل  سوريا  داخل  العودة  ي 

�ن للمساعدة  برامج  أي  ي 
تأ�ت أل  ضمان 

ن سيبقون عىل المدى المتوسط إىل الطويل إذا ظلت  ي العتبار أن الغالبية العظمى من الالجئ�ي
المجاورة، مع الأخذ �ن

ي أعقبت قرار الأمم المتحدة رقم 2254 متوقفة. 
العملية السياسية ال�ت

»  :)GSO( ي ينظمها مكتب الأمن العام
ي قوافل العودة ال�ت

عند النخراط �ن

• اوح 	 ت�ت ي 
ال�ت الحالية  الزمنية  ة  الف�ت من  بدل  مبكر  ي وقت 

�ن الأفراد  قوائم  بمشاركة  العام  الأمن  مكتب   مطالبة 
ي هذه القوائم. 

ن �ن ن 24 و48 ساعة من أجل السماح بالتواصل السليم مع الأفراد المدرج�ي ب�ي

• ، تقديم المشورة 	 ي
ي تم تجميعها من قبل منظمات المجتمع المد�ن

ي القوائم ال�ت
ن �ن عند التصال بالأفراد المدرج�ي

تعت�ب  المفوضية ل  أن  التعب�ي بشكل رصيح  الأمنية داخل سوريا  والمخاطر  الحماية  بشأن قضايا  الستباقية 
ن  الظروف داخل سوريا مواتية للعودة الآمنة والطوعية والكريمة. يجب أيضا التوضيح رصاحة لالأفراد المدرج�ي
ي من المخابرات السورية ل 

ي أن الحصول عىل ترصيح أم�ن
ي جمعتها منظمات المجتمع المد�ن

عىل القوائم ال�ت
ينبغي اعتباره ضمانا للسالمة. 

• ي العودة 	
ي البداية �ن

كوا �ن مراقبة استباقية لحالة الحماية لالأفراد الذين ينسحبون من عملية العودة )بعد أن اش�ت
ي من السلطات السورية(، لأن هذه الفئة من الأشخاص 

ي ي�ها مكتب الأمن العام وحصلوا عىل ترصيح أم�ن
ال�ت

حيل الق�ي من قبل السلطات اللبنانية.  قد تكون أك�ش عرضة لخطر العتقال والحتجاز وال�ت

• ي وفتح تحقيق عىل الفور عندما ظهرت تقارير عن أشخاص يتم 	
مراقبة وضع العائدين بعد عودتهم بشكل استبا�ت

ي حالة وقوع مثل هذه الحوادث الأمنية، التأّكد من ن�ش هذه المعلومات 
اعتقالهم بعد عودتهم إىل سوريا. �ن

ي تم تجميعها من قبل مكتب الأمن العام 
ي القوائم ال�ت

ن �ن ي جهود تقديم المشورة لالأفراد الآخرين المدرج�ي
�ن

لقوافل العودة المستقبلية. 

ن  « ي لبنان بالتعاون والتنسيق الوثيق�ي
ن �ن ن السوري�ي حيل الق�ي لالجئ�ي بالغ عن حالت ال�ت ي الرصد الهيكىلي والإ

البدء �ن
ي المحلية والجماعات الحقوقية. بالإضافة إىل ذلك، تكثيف الجهود لتوف�ي المساعدة 

مع منظمات المجتمع المد�ن
امج المساعدة القانونية  ي ذلك من خالل توف�ي الدعم الماىلي ل�ب

حيل )بما �ن ن لخطر ال�ت القانونية لالأشخاص المعرض�ي
حيل.  ي المحلية( والتدخل لدى السلطات المحلية لوقف عمليات ال�ت

من قبل منظمات المجتمع المد�ن
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ن  «  من أجل تعزيز الطابع الطوعي والمستن�ي لأي قرار عودة فردي، زيادة الجهود المبذولة لضمان حصول الالجئ�ي
الحالية  الظروف  حول  ومحدثة  وموثوقة  موضوعية  معلومات  عىل  العودة  ي 

�ن يفكرون  الذين  سوريا   من 
ي ذلك مخاطر الحماية وثغرات المعلومات حول هذه المخاطر. يُمكن تقديم 

ي سوريا، بما �ن
ي منطقة عودتهم �ن

�ن
العودة،  وط  �ش عن  مفصلة  معلومات  عىل  يحتوي  مخصص  شبكي  موقع  عىل  المقابالت  أثناء  المعلومات   هذه 
ن للمفوضية. عند القيام بذلك، يجب أن تع�ب بوضوح ودون لبس عن الموقف   ومن خالل متطوعي التوعية التابع�ي
ي 

اتيجية الحماية والحلول الشاملة لعام 2018 للمفوضية( بأن “الظروف الحالية �ن ي اس�ت
)كما هو موضح رصاحة �ن

ي إىل العودة الطوعية إىل الوطن بأمان وكرامة”.4
سوريا ل تف�ن

قليمية هيكليا وتمتعها  « ن الإ ي المحلية ومنظمات الالجئ�ي
ضمان إدراج مجموعة متنوعة من منظمات المجتمع المد�ن

ي مجموعات عمل الحلول الدائمة 
ي ذلك �ن

ن بما �ن ي المناقشات واتخاذ القرارات بشأن سياسات الالجئ�ي
بسلطة أك�ب �ن

. ي
قليمي والوط�ن ن الإ التابعة لالأمم المتحدة عىل المستوي�ي

مناطق  « ي 
�ن الحماية  توثق مخاوف  ي 

وال�ت السوريون  ويملكها  السوريون  يقودها  ي 
ال�ت البحثية  للجهود  الموارد  إتاحة 

ي البلدان المضيفة.
العودة وفيما يتعلق بالحماية �ن

ي لبنان “المساءلة  «
ن �ن اتيجية وخطة عمل المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي ن اس�ت مراجعة وتحس�ي

ي تصميم 
ي لبنان بالمشاركة الفعالة �ن

ن �ن ن السوري�ي رين” )AAP(، من أجل ضمان السماح لالجئ�ي أمام السكان المترصن
شفافة  بطريقة  الأساسية  المعلومات  التصالت حول  وتلقي  لبنان  ي 

�ن المفوضية  تدخالت  جميع  وتقييم  وتنفيذ 
وثنائية التجاه. 

ومنظمات  « ن  الالجئ�ي من  لكل  المفوضية  بها  تقوم  ي 
ال�ت ن  التوط�ي إعادة  عمليات  تنفيذ  كيفية  حول  الوضوح  توف�ي 

ن  ها من الطرق الآمنة والرسمية لالجئ�ي ن وغ�ي ي وتشجيع الدول الثالثة عىل زيادة أعداد إعادة التوط�ي
المجتمع المد�ن

من سوريا.

ي الجمهورية العربية السورية
 إىل لجنة االأمم المتحدة للتحقيق �ف

العائدين،  داخليا  ن  والنازح�ي ن  السوري�ي ن  لالجئ�ي نسان  الإ حقوق  حالة  عن  بذاتها  قائمة  منتظمة  تقارير  ن�ش  ي 
�ن  البدء 

ي التقارير العادية للجنة التحقيق.
ي إيالء اهتمام قوي لظروف العودة �ن

مع الستمرار أيضا �ن

نسان  إىل مفوضية االأمم المتحدة السامية لحقوق االإ

ن  ن والعائدين من النازح�ي ن السوري�ي نسان والتجاوزات ضد الالجئ�ي ي ن�ش تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإ
البدء �ن

داخليا، والتوصية، عىل أساس هذه التقييمات، بالمتابعة المناسبة لتنظر فيها منظومة الأمم المتحدة. 

4 االّطالع على https://data.unhcr.org/en/documents/details/63223، ص 2. 
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مقدمة

ي لبنان، 
ن والمجتمعات المضيفة �ن يجري ائتالف RPW أبحاثا ومنارصة حول قضايا الحماية والظروف المعيشية للسوري�ي

ة والكريمة إىل سوريا.  وحول ظروف العودة الآمنة والطوعية والمستن�ي

نسان، بسمة وزيتونه، باكس، أوبينيون، و 11.11.11.  ي عام 2019 من قبل ألف – قانون حقوق الإ
تم تشكيل الئتالف �ن

ي مجالت حقوق 
ي تعمل كل منها �ن

اللبنانية والسورية والأوروبية ال�ت تستفيد RPW من معرفة ونقاط قوة المنظمات 
نسانية. تهدف أبحاث التحالف وتقاريره إىل معالجة الفجوة المعلوماتية  نسان وبناء السالم والتنمية والمجالت الإ الإ
وح الق�ي السورية. تستخدم RPW المحادثات  ن ي سياق أزمة ال�ن

الموجودة حاليا حول ديناميكيات الحماية والعودة �ن
التحديد  وجه  عىل  التحالف  يسعى  وموثوقة.  الأجل  وطويلة  مفصلة  معلومات  لتوف�ي  ن  المستجيب�ي مع   المستمرة 
ن )بمن فيهم الفلسطينيون السوريون( والمجتمعات المضيفة  ن السوري�ي إىل تعزيز الوضوح حول كيفية تقييم الالجئ�ي
ي لبنان والدوافع والعمليات الكامنة وراء عمليات صنع القرار الفردية وواقع 

نفسها لوضع الحماية والظروف المعيشية �ن
التجارب عند العودة إىل سوريا. 

ن إىل سوريا )عتبات الحماية  ي عتبات ومعاي�ي الحماية لعودة الالجئ�ي
ي RPW �ن

طار التحليىلي الرئيسي للبحث �ن يتمثل الإ
عتبات  إن   5.2018 اير  ف�ب ي 

�ن ن  الالجئ�ي لشؤون  المتحدة  لالأمم  السامية  المفوضية  تها  ن�ش ي 
وال�ت بالمفوضية(  الخاصة 

ي تم التأكيد عىل أهميتها مرارا وتكرارا 
ن – وال�ت ي وضعتها المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

الحماية ال�ت
وط العودة  خالل مؤتمرات بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة 6– هي المعيار المقبول دوليا لتقييم ما إذا كانت �ش

ن إىل سوريا قد استوفيت. ن السوري�ي ة والكريمة لالجئ�ي الآمنة والطوعية والمستن�ي

عىل هذا النحو، تهدف RPW إىل تقديم إجابات بشأن الأسئلة البحثية التالية: 

ي لبنان؟  «
ن �ن ن السوري�ي ن من لبنان، ولالجئ�ي ما هي الحقائق الحالية لعودة العائدين السوري�ي

ة وكريمة؟  « ن الحالية من لبنان آمنة وطوعية ومستن�ي إىل أي مدى يمكن اعتبار عودة الالجئ�ي

ن العائدين من لبنان؟  « ن السوري�ي ما هي الحتياجات والشواغل ذات الأولوية لالجئ�ي

ن إىل سوريا داخل سوريا، وما هي الفجوات  « إىل أي مدى يتم الوفاء بعتبات ومعاي�ي الحماية الخاصة بعودة الالجئ�ي
ي منها الالجئون العائدون؟ 

ي يعا�ن
الرئيسية ال�ت

https://data.unhcr.org/en/documents/details/63223 5 انظر
6 انظر https://www.consilium.europa.eu/media/56061/20220511_chair_statement_v5.pdf، ص 5. 

.1
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المنهجّية

ة  ف�ت مدى  نفسها عىل  ات  المتغ�ي )أي رصد  طوليا  بحثيا  نهجا   RPW تبنت  ، ن الالجئ�ي عودة  ي سياق 
�ن ات  التغ�ي لرصد 

والحوارات  ودمشق(  دمشق  وريف  ي حمص 
�ن ن  السوري�ي العائدين  مع  ة  المبا�ش المقابالت  ن  ب�ي والجمع  أطول(،  زمنية 

ي أّدت 
ي جميع محافظات لبنان، وال�ت

ن �ن ن واللبناني�ي ي تستهدف مئات السوري�ي
نت )الدراسات الستقصائية( ال�ت عىل الن�ت

ي تسيطر عليها الحكومة 
إىل إنتاج معلومات وبيانات كمية ونوعية. حّدت اعتبارات الوصول والأمن داخل المناطق ال�ت

السوريّة من الُقدرة عىل إجراء بحوث حرة ودون عوائق. 

ي وضعتها المفوضية. عالوة عىل ذلك، 
اتيجية البحث إىل تحليل مدى استيفاء عتبات الحماية الرئيسية ال�ت تهدف اس�ت

ن بشكل خاص عىل  ك�ي ة مع ال�ت ن والتأث�ي الخاص للتطورات الأخ�ي يقدم هذا البحث رؤى إضافية حول حماية الالجئ�ي
التقرير  الفلسطينيون السوريون، داخل سوريا ولبنان. يعتمد هذا  ، بمن فيهم  ن مخاوف الحماية والحقوق للسوري�ي
ن عامي 2019  ي طوىلي عىل دورات سابقة من الأبحاث تّم اجراؤها داخل سوريا وع�ب لبنان ب�ي

وع بح�ش بصفته جزء من م�ش
ي أكتوبر 2020 ونوفم�ب 7.2021

ي تقريري RPW �ن
و 2021 كما ورد �ن

ف العائدين داخل سوريا 2.1 رصد وضع الالجئ�ي

عىل   RPW هدفت   ،2021-2019 ة  الف�ت ي 
�ن أجريت  ي 

ال�ت سوريا  ي 
�ن الأبحاث  من  السابقة  الجولت  مع  الحال  هو  كما 

ن العائدين الجدد ومواقفهم وظروفهم المعيشية الحالية  ي ع�ش الماضية إىل التقاط تجارب الالجئ�ي
ث�ن مدى الأشهر الإ

ي حمص 
ن حاليا �ن ن العائدين المقيم�ي ووجهات نظرهم حول مستقبلهم من خالل إجراء مقابالت وجها لوجه مع الالجئ�ي

الذين أجريت معهم  الأشخاص  إبالغ  العامية. تم  العربية  باللغة  المقابالت  وريف دمشق ودمشق. وأجريت جميع 
ي عدم الإجابة 

ي أي وقت إذا كانوا يرغبون �ن
المقابالت بالغرض من البحث و�ية إجاباتهم وأنه بإمكانهم النسحاب �ن

عىل سؤال.

المناطق  إىل  الماضية   12-6 االأشهر  خالل  عادوا  الذين  االأشخاص  إىل  العائدين”  ف  “المستجيب�ي بمصطلح  نش�ي 
المستهدفة والذين لم تتم مقابلتهم من قبل.

ي هذه الحالة( تتم دائما مع الأشخاص 
عداد الطوىلي لبحثنا، فإن الجولة الثانية هذا العام )الجولة 7 �ن ي متابعة الإ

 �ن
ي هذه الحالة من الجولة الأوىل من عام 2022، الجولة 6( ثم تقريب 

الذين أعربوا عن استعدادهم للخضوع للُمتابعة )�ن
ي الجولة 7 مع العائدين الجدد.

العينة �ن

 http://refugeeprotectionwatch.org/wp-content/uploads/2021/11/RPW-REPORT-FINAL-20211117.pdf7 انظر
 https://paxforpeace.nl/media/download/trapped-in-between-lebanon-and-syria.pdf و

.2
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ي لبنان 
ف �ف ف واللبناني�ي ف السوري�ي 2.2 حوار مستمر مع المستجيب�ي

ي لبنان، مما زود RPW برؤى 
ن �ن ن المقيم�ي ن واللبناني�ي منذ عام 2020، انخرطت Upinion مع مجموعة من الأفراد السوري�ي

ن استفاد المستجيبون أنفسهم من التبادل أيضا  ي ح�ي
ة لالهتمام حول أولويات واحتياجات هذه المجموعات، �ن مث�ي

ي منطقتهم وتحديثات السياسات ورسائل 
من خالل تلقي معلومات حول الخدمات والخطوط الساخنة ذات الصلة �ن

حا  عالنات المستهدفة عىل فيسبوك، وبعد ذلك تلقوا �ش التوعية. وانضم المشاركون إىل اللجنة من خالل النقر عىل الإ
متناول فيسبوك، بحيث تم  نقلهم إىل وضع دردشة خاص خارج  الموافقة عليه، وتم  إىل  يحتاجون  الذي  وع  للم�ش

ضمان خصوصيتهم.

، مما يسمح باكتشاف الأنماط  ن اير 2020 مع نفس المجموعة من المستجيب�ي تّم إجراء ح�ت الآن 14 محادثة منذ ف�ب
ي سبتم�ب 

ة �ف ي هذا التقرير تركز بشكل أساسي عل المحادثة االأخ�ي
بمرور الوقت. عىل الرغم من أن النتائج المقدمة �ف

المجتمعات الأخرى  المحادثات مع  اللجنة، وكذلك  نت مع  ن�ت الإ السابقة ع�ب  المحادثات  البيانات من   2022، إل أن 
ي جميع أنحاء التقرير للمقارنة وكذلك استخالص أوجه التشابه منها. ول بد من التأكيد عىل 

ي لبنان8 يشار إليها أيضا �ن
 �ن

بتفس�ي  إل  نت ل تسمح  ن�ت الإ ي تم جمعها من محادثات أخرى ع�ب 
ال�ت الفريق والبيانات  ن محادثات  المقارنات ب�ي أن 

ن عىل حلقة النقاش والأسئلة المطروحة ليست متطابقة.  دقيق، لأن المجيب�ي

ن  ن 9 و 30 سبتم�ب 2022( 623 مشاركا، منهم 582 مشاركا )210 لبناني�ي ي Upinion )عقدت ب�ي
 شملت أحدث محادثة �ن

وت )28٪( تليها جبل لبنان )20٪( والبقاع  ي منطقة ب�ي
ن �ن و 367 سوريا( أكملوا المحادثة بأكملها. يُقيم غالبية المستطلع�ي

)16٪( وشمال لبنان )13٪( وجنوب لبنان )10٪( وعكار )6٪( وبعلبك/الهرمل )5٪( والنبطية )٪2(. 9

ناث )42٪(. وتراوحت  ف الذكور )58٪( الذين انضموا إىل المحادثة بقليل عدد الُمستجيبات الإ تجاوز عدد الُمستجيب�ي
ة  كب�ي فروق  وجود  عدم  مع   ،)٪33( عاما  و45  و36   )٪33( عاما  و35   26 ن  ب�ي ن  الُمستجيب�ي مجموعات  أك�ب   أعمار 

. ن ن واللبناني�ي ن السوري�ي ب�ي

ي لبنان
ف يُقيمون �ف ف ولبناني�ي طار 1: حوار مستمر مع أفراد سوري�ي االإ

رة من الأزمات  ي البلدان المترصن
أنشأت Upinion منصة بحثية تسمح لها بالبقاء عىل اتصال آمن مع الأشخاص �ن

ي يتواصلون 
وح. تتيح المنصة المطورة داخليا إجراء محادثات بشكل ُمبا�ش مع المجتمعات بنفس الطريقة ال�ت ن وال�ن

ي 
بها مع أصدقائهم وعائالتهم، باستخدام تطبيقات المراسلة مثل Messenger Facebook و WhatsApp وال�ت

ي لبنان.10
تستخدم أيضا عىل نطاق واسع �ن

كاء RPW، من إنشاء لوحة رقمية تشمل  من خالل الستفادة من هذه المنهجية، تمكنت Upinion، بالتعاون مع �ش
ن أن التوظيف يحدث  ي ح�ي

أفرادا من سوريا والمجتمعات اللبنانية المضيفة يُمكنهم التفاعل معهم بشكل متكرر. �ن
 Facebook ي بيئة آمنة، بعيدة عن متناول

من خالل وسائل التواصل الجتماعي، فإن الُمحادثات الفعلية تتم �ن
ي عن القضايا، وبعد ذلك، يمكن جمع 

نت، يمكن للجنة تقديم تقرير ذا�ت ن�ت ومن خالل المحادثات المنتظمة ع�ب الإ
ي لبنان.

ن �ن ن والسكان المحلي�ي ن / المهاجرين السوري�ي الأفكار بشكل متكرر حول احتياجات ومخاوف كل من الالجئ�ي

8 تتكون من محادثة مع لجنة منظمات المجتمع المدني تتبع أوبينيون - بما في ذلك 34 منظمة مجتمع مدني تعمل في لبنان - تّمت استشارتها في أغسطس 2022 باإلضافة 
إلى الُمحادثات التي أجريت بالتعاون مع إدارة تقييم السياسات والعمليات في وزارة الخارجية الهولندية )IOB( بين يوليو 2021 ويناير 2022.

9 لم يُشر إلى جنسيات المجيبين الخمسة المتبقين على أنهم غير لبنانيين أو سوريين فقط.
10 تشير المحادثة إلى تبادل المعلومات، بأسلوب االستطالع، بين Upnion ولجنة من المستجيبين.
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لكن  نت  ن�ت الإ ع�ب  اللوحة  إىل  لالنضمام   Facebook حساب  وإىل  نت  ن�ت الإ إىل  الوصول  إىل  المستجيبون  يحتاج 
شارة إىل استثناء الأشخاص الذين ل يستطيعون القراءة والكتابة أو الذين ليس لديهم إمكانية الوصول  تجدر الإ
ل  نت  ن�ت الإ ع�ب  المحادثات  هذه  أن  عىل  أك�ب  بشكل  التأكيد  يجب  الجتماعي.  التواصل  وسائل  أو  نت  ن�ت الإ إىل 
ها المستجيبون حساسة للغاية أو صادمة بسبب الطبيعة  ي قد يعت�ب

ي القضايا ال�ت
تسمح هذه بالغوص العميق �ن

تبادل  دائما  تُشّكل   Upinion ُمحادثات  لكن  لوجه(.  )وجها  لحقة  رعاية  توف�ي  واستحالة  للمشاركة  ونية  لك�ت الإ
للمعلومات وبالتاىلي يتلقى المستجيبون معلومات حول الخدمات ذات الصلة )المنظمات غ�ي الحكومية( والخطوط 
أن تكون مفيدة بعد  ي يحتمل 

ال�ت المعلومات  ها من  البيانات وغ�ي التوعية ونتائج  ي منطقتهم ورسائل 
الساخنة �ن

النتهاء من المحادثة. 
 

 Upinion حاصلة عىل شهادة IEC / ISO 27001 وهي المعيار الدوىلي لأفضل الممارسات لأنظمة إدارة أمن المعلومات 
.GDPR وتتبع لوائح )ISMSs(
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وت ب�ي
)28%( 

عكار 
 )6%(

الشمال 
)13%(

بعلبك/الهرمل 
)5%(

البقاع 
)16%(

النبطية
 )2%(

جبل لبنان 
 )20%(

الجنوب
)10%(

لبنان 
نت ن�ت محادثات ع�ب الإ
)انظر أيضا الصندوق رقم 1(

ن % من المستجوب�ي

0%   28%

محادثات وجها لوجه

سوريا

ن ن واللبناني�ي ن السوري�ي ن المستجيب�ي ة ب�ي ل توجد فروق كب�ي ل يوجد تصنيف حسب العمر، بل تم اعتماد نطاق متوسط للعمر 
ن أجريتا هذا العام ن اللت�ي ي الجولت�ي

وهو 42 لجميع المناطق �ن

متوسط العمر

إناث  إناث 

58%

42%
ذكور ذكور

33% 4233%
ن 26 و35 العمر ب�ي ن 36 و45 العمر ب�ي

210 ُمستجيب 

367 ُمستجيب 

حمص 
16%

ريف دمشق

ي ريف دمشق ومدينة 
المستجيبون �ن

ي ذلك ضواحيها(
دمشق )بما �ن

دمشق 

الجولة 6 )مايو-يونيو 2022(
 135 ُمستجيب 

-أكتوبر 2022(  الجولة 7 )سبتم�ب
122 ُمستجيب،

99 متابعة من الجولة 6

84% 

63%

37%
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إعداد المشهد

3.1 حقائق وأرقام تتعّلق بالتهج�ي

ي العالم. 
ن �ن ي تحتضن أك�ب أزمة لجئ�ي

بعد مرور أحد ع�ش عاما عىل النهيار الذي تطور إىل حرب، ل تزال سوريا ثا�ن
ن  يعيش حاليا حواىلي 6.8 مليون لجئ سوري خارج الحدود السورية فيما يُشّكل الالجئون السوريون خمس عدد الالجئ�ي
ن  ي العالم. بالإضافة إىل ذلك، نزح تقريبا 6.9 مليون شخص آخر داخل سوريا ول يزال أك�ش من نصف السكان السوري�ي

�ن
، فقد تم تسجيل  ن

مم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
أ

يفرون من الحرب والضطهاد.11 ووفقا لبيانات المفوضية السامية لال
ن السوريين الذين 

ي لبنان12 اعتبارا من 31 أغسطس 2022. لكن �ني الواقع، يُقّدر عدد الالجئ�ي
831.053 لجئا سوريا �ن

ي لبنان بنحو 1.5 مليون لجئ.13
يعيشون �ن

الأمم  طلبت  طالق.  االإ عل  مستوياتها  أعل  المضيفة  البلدان  ي 
�ف نسانية  االإ االحتياجات  بلغت  نفسه،  الوقت  ي 

�ن
التعهدات  المائة فقط منها من  ي 

المتحدة مبلغا قياسيا قدره 10.5 مليار دولر أمريكي لعام 2022 تّم تغطية 41 �ن
)مايو 2022(. يحتاج 14.6 مليون سوري يعيشون  الأخ�ي حول سوريا  السادس  بروكسل  إىل مؤتمر  ي تم تسليمها 

 ال�ت
ي 

إنسانية، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بعام 2021. وفيما يتعلق بالحتياجات �ن ي سوريا إىل مساعدات 
�ن

يسبق  لم  مستوى  عىل  هائلة  ضغوطا  تواجه  المضيفة  “البلدان  بأّن  المتحدة  الأمم  ذكرت  فقد  المضيفة،   البلدان 
له مثيل منذ بداية الأزمة”.14

ي المنطقة 
ي مواجهة الغياب التام ل “الحلول الدائمة” )العودة الآمنة والطوعية والكريمة والحماية والندماج المحىلي �ن

�ن
ة بشكل  ي الأشهر الأخ�ي

ها من المسارات القانونية إىل بلدان ثالثة(، حاول النازحون السوريون �ن ن أو غ�ي وإعادة التوط�ي
طرق الهجرة غ�ي النظامية الجديدة  ايد الفرار من سوريا والبلدان المجاورة، مع تشكيل مجموعة متنوعة من  ف م�ت
فرونتكس  وروبية 

أ
ال الحدود  وكالة  2022، سجلت  عام  من  وىل 

أ
ال الستة  شهر 

أ
ال فخالل  أوروبا.15  نحو  المنطقة  من 

ي المائة مقارنة بالأشهر الستة الأوىل من عام 2021. 
” عىل حدود أوروبا بزيادة قدرها 84 �ن ي

114،720 “عبورا غ�ي قانو�ن
ن والأفغان(، ي المائة )معظمهم من السوري�ي

 وزاد عدد “الدخول غ�ي النظامي” ع�ب “طريق غرب البلقان” بنسبة 191 �ن
ص وتركيا، ومعظمهم  ق البحر الأبيض المتوسط” )ع�ب ق�ب ي المائة عىل “طريق �ش

ن تّم تسجيل زيادة بنسبة 125 �ن ي ح�ي
 �ن

16.) ن ن والكونغولي�ي ي�ي ن والنيج�ي من السوري�ي

ف  ي البلدان المجاورة مثل لبنان، ظل عدد السوري�ي
ي والحماية �ن

نسا�ن مع ذلك، وعىل الرغم من التدهور ال�يع للوضع الإ
 ، ن الذين يختارون العودة إىل سوريا منخفضا للغاية. ووفقا لبيانات المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
الأول 2022. ويشمل ذلك 28.549 سوريّا  ين  أكتوبر/ت�ش ن عامي 2016 و15   عاد 344,133 لجئا سوريا إىل سوريا ب�ي
ي عام 2019 و38.235 سوريّا 

ي عام 2018 و94.971 سوريّا �ن
ي عام 2017 و55.049 �ن

ي عام 2016 و50.705 سوريّا �ن
 �ن

https://www.unhcr.org/news/press/2022/6/62a9d2b04/unhcr-global-displacement-hits-record-capping-decade- 11 انظر
long-rising-trend.html

 https://data.unhcr.org/en/documents/details/95689 12 انظر
https://reliefweb.int/report/lebanon/unhcr-lebanon-fact-sheet-september-2022 13 انظر

14 انظر https://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2022/05/RSO_8thMay2022.pdf، ص 3.
15 فعلى سبيل المثال بين لبنان وبيالروسيا؛ لبنان وقبرص; لبنان - ليبيا - إيطاليا ؛ لبنان - شمال العراق - تركيا - اليونان. أو لبنان - إدلب )سوريا( - تركيا - اليونان انظر 

/https://www.achrights.org/en/2021/12/16/12479
https://reliefweb.int/report/world/frontex-eu-external-borders-june-western-balkan-route-most-active 16 انظر

.3
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الثالثة  السنوات  �ني  أخرى:  بعبارة   17.2022 عام  ي 
�ن سوريّا  و41.010   2021 عام  ي 

�ن سوريّا  و35.680   2020 عام  ي 
�ن

ي البلدان المضيفة والبالغ عددهم 5.7 مليون لجئ 
ن الذين يعيشون �ن ن السوري�ي الماضية، عاد أقل من 1٪ من الالجئ�ي

نية  ن حول  الالجئ�ي المتحدة لشؤون  لالأمم  السامية  المفوضية  أجرته  إىل سوريا. ووفقا لأحدث مسح  كل عام  تلقائيا 
نمون العودة إىل سوريا  ي لبنان والأردن والعراق ومرص يع�ت

ن �ن ن السوري�ي العودة )يونيو 2022(، فإن 1.7٪ فقط من النازح�ي
ي ع�ش المقبلة.18

ث�ن ي الأشهر الإ
�ن

العودة منخفضة  أن تظل مستويات  أيضا  المتوقع  ة 2022-2023، من  للف�ت نسانية  الإ وع خطة الستجابة  وفقا لم�ش
عائد(  نازح   250,000( داخليا  ن  النازح�ي عودة  انخفاض مستويات  استمرار  المتوقع  “من  أنه  الخطة عىل  تنّص   نسبيا. 
ي الجزء الأك�ب 

ي المحافظات/المديريات التالية: إدلب وحلب ودرعا )�ن
ي عام 2022”، مع توقع معظم عمليات العودة �ن

�ن
الزور وحماة وحمص وريف دمشق.  ي دير 

اع( وبدرجة أقل �ن ن ال�ن منها يعود بعد عمليات نزوح محلية ومؤقتة بسبب 
ن منخفضة”.19  نسانية عىل أنه “من المتوقع أن تظل عودة الالجئ�ي وع خطة الستجابة الإ وعالوة عىل ذلك، ينص م�ش

وتقدر الأمم المتحدة أيضا أن

ي المناطق 
ة بشكل خاص �ن ي عام 2022 مع توقع أعداد كب�ي

نحون حديثا �ن  “ما يصل إىل 700,000 شخص قد ي�ن
ي الحسكة والسويداء”.20 

/ المقاطعات التالية: إدلب وحلب ودرعا، وإىل حد أقل �ن

تعرّضت  فقد  والفتيات.  النساء  عل  خاص  تأث�ي  لها  السورية  الق�ي  وح  ن ال�ن أزمة  أن  عىل  التأكيد  ينبغي  ا،  وأخ�ي
أوضاع  ي 

�ن يعشن  زلن  وما  نزوحهن،  قبل  الحقوق  انتهاكات  من  للعديد  ق�ا  النازحات  السوريات  والفتيات  النساء 
الوثائق، مما يحد من الحركة والحصول عىل  النفسية ويفتقرون إىل  صعبة ومسيئة. وغالبا ما يعانون من الصدمات 
ضافة إىل ذلك، فإن افتقار العديد من الالجئات إىل الوثائق يحد من قدرتهن عىل توليد الدخل  الخدمات الأساسية. بالإ
الحتجاز  لخطر  النساء  يُعرّض  الوثائق  إىل  الفتقار  أّن  ذلك  زد عىل  للتأقلم.  ة  آليات خط�ي اعتماد  هن عىل  يج�ب  مما 
حيل ويجعلهن عرضة للعنف الجنسي والعنف القائم عىل النوع الجتماعي. كما فقدت ُمعظم الّنساء النازحات  أو ال�ت
ي كن يمتلكنها سابقا ويفتقرن إىل المعرفة والدعم والأدوات الالزمة للدفاع عن حقوقهن 

ق�ا الشبكات الجتماعية ال�ت
21. عىل الصعيدين المحىلي والدوىلي

باالأمم  ف  الالجئ�ي شؤون  لمفوضية  الشاملة  والحلول  الحماية  اتيجية  اس�ت  3.2
الُمتحدة )2018(

اتيجية شاملة  ن عىل اس�ت ن السوري�ي ن تجاه الالجئ�ي يرتكز النهج الشامل للمفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
اير 2018 ول تزال سارية.22 ي ف�ب

للحماية والحلول )CPSS( للمنطقة صدرت �ن

العودة الطوعية  ي إىل 
ي سوريا ل تف�ن

الحالية �ن الرئاسي للسالم عىل أن “الظروف  المفوضية خالل الجتماع  شّددت 
وفقا  الحالية  )المرحلة   ”1 “المرحلة  ي 

�ن العودة  تحركات  تسهيل  ي 
�ن المفوضية  دور  أن  اللجنة  وذكرت  وكرامة”.  بأمان 

17 انظر https://data.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions )البيانات في 31 آب/أغسطس 2022(
 .https://data.unhcr.org/en/documents/details/93760 18 انظر

19 تنّص مسودة خطة الموارد البشرية أيضا على أنه “ألغراض التخطيط سيتم النظر في رقم يقدر بما يصل إلى 250,000 عائد في عام 2022”. لكن من غير الواضح 
ما هي األرقام المحددة التي يستند إليها هذا التقدير، بالنظر إلى أنه يتجاوز بكثير أرقام العائد السنوي منذ عام 2016. وحتى لو افترضنا أن 2.4 في المائة من السوريين 
الذين شملهم االستطالع في استطالع نوايا المفوضية لعام 2021 )الذي يغطي لبنان واألردن والعراق ومصر( سيعودون بالفعل في األشهر ال 12 المقبلة، فإن ذلك لن يؤدي 

إال إلى عودة ما يقرب من 45.900 شخص.
20 مشروع األمم المتحدة لخّطة االستجابة اإلنسانيّة 2023-2022، ص 30.

https://women-now.org/report/Position-paper-on-Perspectives-of-Forced-Displaced-Syrian-Women-on-their- 21
 Conditions,Rights,and-Demands.pdf?fbclid=IwAR1AR103sSKqALpOLSGBL4INM3dIDQytTqDpZqRK8KFCcC8d4kdiYr1x1IY

 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/comprehensive-protection-and-solutions-strategy-protection-thresholds 22 انظر
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للمفوضية اعتبارا من ديسم�ب 2022( سيقترص عىل “التخطيط والرصد والمشورة والدعوة والتحليل المستمر للعقبات 
ذاتيا من خالل  ن  المنظم�ي العائدين  ويتم مساعدة  لمعالجتها.  الالزمة  الإجراءات  وتحديد  للعودة،  الالزمة  والظروف 
ن العائدين  نسانية الجارية”. كما ذكرت CPSS لعام 2018 أن “المفوضية لن تقدم حزم عودة فردية لالجئ�ي امج الإ ال�ب
فراد 

أ
ال عودة  “تسهيل  يمكنها   1 المرحلة  �ني  أنه  نفسه  الوقت  �ني  المفوضية  وأضافت  المرحلة”.23  هذه  خالل   تلقائيا 

حالة عىل حدة حيث  كل  أساس  محدودة( عىل  مساعدة  تقديم  )من حيث  ي 
استثنا�أ بشكل  ة  الصغ�ي المجموعات  أو 

ن المفوضية إىل الطابع الطوعي ويكون الالجئون عىل دراية جيدة،  ي العودة، وتطم�أ
 يعرب الالجئون عن رغبة قوية �ن

ي قد ل تكون فيها الظروف مواتية للعودة”.24
ح�ت إىل المناطق ال�ت

التشغيىلي  طار  و”الإ  2018 والحلول  للحماية  الشاملة  اتيجية  الس�ت من  كل  ي 
�ن حّددت  الُمفّوضية  أن  ذلك  من  والأهم 

ي سبتم�ب 2019(25 ثالثة معاي�ي يجب الوفاء بها داخل سوريا قبل 
ن إىل سوريا” )ROF، الصادر �ن قليمي لعودة الالجئ�ي الإ

ي يمكن للمفوضية أن تبدأ فيها 
أن تتمكن المفوضية من االنتقال من “المرحلة 1” إىل “المرحلة 2”، وهي المرحلة ال�ت

“تسهيل” العودة الطوعية واسعة النطاق: 

يجب وضع أطر قانونية تضمن حقوق العائدين والوصول إليهم دون عوائق وكذلك إىل مناطق العودة. «

ي مكان العودة.  «
توجُد أدّلة واضحة عىل الستجابة لقائمة تضّم 22 “عتبة حماية” �ن

ة”.  « يطلب الالجئون بنشاط الدعم من المفوضية للعودة “بأعداد كب�ي

اتيجية لعام 2018 رصاحة أن “التخطيط يجب أن يستند إىل تقييم موضوعي للظروف  فيما يتعلق بالرصد، ذكرت الس�ت
والمجتمع  ف  لالجئ�ي وموضوعية  حديثة  “معلومات  توف�ي  “مسؤولية”  تتحمل  المفوضية  وأن  العودة”،  مناطق  ي 

�ن
)التوكيد  الحماية”.26  كانت الظروف تفي بعتبات  إذا  ي ذلك تحديد ما 

بما �ف المناطق  ي هذه 
الدوىلي عن الظروف �ف

ي هذا الصدد، من المهم أيضا أل يغيب عن البال أن دليل المفوضية بشأن العودة الطوعية إىل الوطن 
مضاف( و�ن

ن الذين يعودون إىل  ي أنشطة العودة ينص عىل أن “جميع الالجئ�ي
الذي يحدد التوجيه العالمي ويحدد دور المفوضية �ن

ي رصد العائدين ول يشمل ذلك العائدين الذين عادوا إىل أوطانهم 
أوطانهم يمكنهم الستفادة من دور المفوضية �ن

ي الرصد تضطلع به 
ي تشمل دورا رسميا �ن

عادة إىل الوطن ال�ت ها من اتفاقات الإ ي إطار اتفاقات ثنائية أو ثالثية أو غ�ي
�ن

ي غياب مثل هذا التفاق وكذلك 
المفوضية فحسب، بل يشمل أيضا العائدين الذين يسهل إعادتهم إىل أوطانهم �ن

ة من المفوضية”.27 العائدين الذين يعودون بمفردهم دون مشاركة مبا�ش

23 انظر https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63223، ص 2، ص 10. 
24 انظر https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63223، ص 10.

 https://data.unhcr.org/en/documents/details/71524 25 انظر
26 انظر https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63223، ص 3، ص 4. 

 https://www.unhcr.org/3bfe68d32.pdf 27 انظر
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موك/تضامن ال�ي

القص�ي

سلمى

خان شايكون

حلفايا

طول دامان

الحريتان

ف الشيخ ياس�ي

نازية الشهد 

مدينة السبكة 

البوكمال/الجالء

االأولوية االأوىل

االأولوية الثانية

مليحة

خربة غزالة

ف الشيخ مسك�ي

3.3 تغي�ي سياسات االأمم المتحدة بشأن العودة 

ن )سواء العودة الفعلية أو نية العودة أو توّقعات العودة( ل تزال منخفضة  عىل الرّغم من حقيقة أن أعداد عودة الالجئ�ي
للغاية، وأن المفوضية ل تراقب هيكليا عتبات الحماية الخاصة بها، فقد تكثفت بشكل كب�ي مناقشات االأمم المتحدة 

ة بشأن برمجة العودة.  ي االأشهر االأخ�ي
�ف

تجري حاليا عمليتان رئيسيتان للمراجعة بشأن سياسات الأمم المتحدة المتعلقة بالعودة: مناقشة مقرها دمشق بشأن 
 )ROF( ”ن إىل سوريا قليمي لعودة الالجئ�ي طار التشغيىلي الإ “دعم العودة عىل أساس المناطق” )ABRS(، ومراجعة “الإ
اتيجية الحماية والحلول الشاملة” لعام CPSS( 2018( الخاصة بالمفوضية  ي الوقت نفسه، ل تزال “اس�ت

للمفوضية. و�ن
المبينة  الرئيسية  العنارص والمبادئ  بتقويض  يهددان  المستعرض   ROF و ABRS قائمة. ومع ذلك، فإن كال من نهج 
ي وقت يبدو 

نامج وتناقضهما، وخطر أن يؤدي إىل تحول تدريجي نحو برمجة العودة الفعلية للمرحلة 2 �ن ي هذا ال�ب
�ن

ي سوريا. بالإضافة إىل ذلك، تقول المفوضية إنها غ�ي 
فيه جلّيا أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة غ�ي متوفرة �ن

ي يمكن 
قادرة عىل إجراء مراقبة منتظمة مقابل العتبات أو مراقبة حماية العائدين. وعىل هذا النحو، فإن الظروف ال�ت

ي تنفيذ برمجة العودة عىل نطاق واسع لم تتوّفر بعد.
وع �ن فيها ال�ش

)ABRS( طار 2: خارطة طريق دعم العودة القائم عل المناطق االإ

ي 
ي سوريا �ن

ي �ن
نما�أ ي سوريا وبرنامج الأمم المتحدة الإ

ن �ن نظمت المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
ي دمشق حيث تم التحقق من صحة خارطة طريق “دعم العودة عىل أساس 

ن �ن أبريل 2022 ورشة عمل لمدة يوم�ي
ي تنفيذ مجموعة من المشاريع التجريبية لدعم 

المنطقة”. وفقا لخارطة الطريق، ستبدأ وكالت الأمم المتحدة �ن
ي “المجالت ذات الأولوية” التالية: 

العودة القائم عىل المناطق قبل نهاية عام 2022 �ن
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اتيجية  تث�ي قائمة المواقع ونهج دعم العودة القائم عل المناطق بشكل عام العديد من االأسئلة. يبدو أن اس�ت
خارطة الطريق ستعتمد جزئيا عىل العمل والموارد من الأموال الأساسية للوكالت، مما يزيد من اتباع نهج قائم عىل 
ن بشأن النهج الواسع النطاق والأساس المنطقي. تقر خارطة  أساس المناطق ل يتطلب إجراء مناقشة مع المانح�ي
، قد تتعارض الخطوط الحمراء مع أهداف وطرائق دعم العودة  ن الطريق بالفعل بأنه “بالنسبة لبعض المانح�ي
القائم عىل المناطق”28. عالوة عىل ذلك، يبدو أن خارطة الطريق ال�تي تم التفاق عليها خالل ورشة عمل نيسان/
مالء  ( دورا مركزيا لإ ن ن السوري�ي أبريل 2022 تمنح الحكومة السورية )وهي نفس الحكومة المسؤولة عن نزوح مالي�ي
كيفية تنفيذ مساعدات العودة. وفقا لخارطة طريق دعم العودة القائم عىل المناطق، فإن هذا الّدعم” يتطلب 
موافقة ودعم السلطات الوطنية من البداية )...( وينبغي أن تكون خطط العمل المتعلقة باستعراض الأداء مملوكة 

ي تنفيذ أولويات الخطة”.29
ي قد تتحمل مسؤوليات �ن

ي ذلك السلطات الوطنية ال�ت
لجميع أصحاب المصلحة، بما �ن

نسانية  ي مسودة خطة الأمم المتحدة لالستجابة الإ
ايد عىل “دعم العودة عىل أساس المنطقة” �ن ن ن الم�ت ك�ي كما ظهر ال�ت

ة 2024-2022:  اتيجي الجديد للف�ت )HRP( 2022-2023 وإطار الأمم المتحدة الس�ت

نسانية )HRP( 2022-2023، ذكر أن “نهج دعم العودة القائم عىل  « ي مسودة خطة الأمم المتحدة لالستجابة الإ
�ن

 )RRWG( ي سوريا
دماج �ن ي بالعودة وإعادة الإ

ي سياق الفريق العامل المع�ن
المناطق )ABRS(، الذي تم تطويره �ن

ي مناطق العودة المختارة”. وذكرت 
يتوقع تصميم وتنفيذ “حزم” من التدخالت التكميلية ذات الأولوية والمتسلسلة �ن

ي “مناطق 
ن داخليا” �ن ن والعائدين من النازح�ي الوثيقة أيضا أنه سيتم توف�ي مثل هذا الّدعم “للعائدين من الالجئ�ي

العودة العالية والمحتملة”.30

الحكومة  نسانية، وبالتعاون مع  الإ ي إطار خطة الستجابة 
“�ن أنه  أيضا  نسانية  الإ ي مسودة خطة الستجابة 

وجاء �ن
والعائدين  العائدين  ن  )الالجئ�ي للعائدين  الستجابة  كز  س�ت الصلة،  ذات  الفاعلة  الجهات  من  ها  وغ�ي  السورية 
ي سوريا عىل تلبية احتياجات الحماية والمساعدة الفورية للعائدين ومجتمعاتهم، مع تعزيز 

ن داخليا( �ن من النازح�ي
دماج عىل  الإ وإعادة  العودة  استدامة  أجل ضمان  من  الجتماعي  والتماسك  الصمود  والقدرة عىل  المبكر  ي 

التعا�ن
ن عىل الدعوة والتدخالت الرامية إىل التصدي للحواجز الفعلية  ك�ي مستوى المجتمع. وستواصل الأنشطة أيضا ال�ت
غاثة لتلبية الحتياجات العاجلة، وتنفيذ  ي ذلك من خالل توزيع مواد الإ

ي تحول دون العودة، بما �ن
والمتصورة ال�ت

ي ذلك إعادة تأهيل المساكن، فضال عن المرافق الصحية والتعليمية ومرافق 
مشاريع المأوى والبنية التحتية، بما �ن

المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية لضمان الحصول عىل الحقوق الأساسية، وإعادة تأهيل السجالت المدنية 
ي 

والأرا�ن سكان  الإ وحقوق  وثائق  ذلك  ي 
�ن بما  الوثائق  و  ي 

المد�ن السجل  إىل  الوصول  لدعم  المساحية  والمكاتب 
ي والعتماد عىل 

والممتلكات، وإعادة تأهيل المرافق القتصادية وتنفيذ مشاريع سبل العيش لتعزيز الأمن الغذا�أ
ي ذلك حماية الطفل والعنف القائم عىل النوع الجتماعي والعنف 

الذات وتقديم خدمات الحماية المجتمعية بما �ن
ي ول سيما للفئات الضعيفة”.31 

القائم عىل الصحة العقلية والنفسية فضال عن المساعدة القانونية لتعزيز التعا�ن
اتيجية  ي اس�ت

تجُب الُمالحظة بأن هذا يشبه إىل حد كب�ي أو ربّما يتجاوز وصف أنشطة “المرحلة 2” المبينة �ف
ن عىل مجالت ُمحّددة  ك�ي دماج الأولية مع ال�ت الحماية والحلول الشاملة للمفوضية لعام 2018: “أنشطة إعادة الإ
ي ذلك 

ي وخدمات الحماية - بما �ن
ي ذلك المأوى والبنية التحتية الجتماعية والنقد متعدد الأغراض والتوثيق المد�ن

بما �ن
المشورة القانونية ودعم الأشخاص ذوي الحتياجات الخاصة ودعم سبل العيش وتعبئة المجتمع”.32

28 ورشة عمل التصميم المشترك لدعم العودة على أساس المنطقة )ABRS(. تقرير موجز لعناية الفريق العامل المعني بالعودة وإعادة اإلدماج، الصفحة 4.

29 ورشة عمل التصميم المشترك لدعم العودة على أساس المنطقة )ABRS(. تقرير موجز لعناية الفريق العامل المعني بالعودة وإعادة اإلدماج، الصفحة 3.
30 مشروع األمم المتحدة إنساني استجابه خطة 2022-2023، ص 31. 
31 مشروع األمم المتحدة إنساني استجابه خطة 2022-2023، ص 31.

32 رأى https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63223، ص 13. 
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نسانية ينص عىل أن تدخالت نظام دعم العودة القائم عىل المناطق  « وع خطة الستجابة الإ عىل الرغم من أن م�ش
ر”، وأنه ينبغي  اعات، مع إيالء العتبار الواجب لعدم إلحاق أي رصن ن “ستصمم وتنفذ بطريقة تراعي السياق وال�ن
نامج “أن يتجنب خلق عوامل جذب للعودة المبكرة أو غ�ي الطوعية”، فإنه ل يقدم أي تفاصيل عن كيفية وضع  لل�ب

هذه الضمانات موضع التنفيذ.33

“البيئة  « حول   )III( منفصلة  برنامجية  ة  ن رك�ي  2024-2022 المتحدة  لالأمم  الجديد  اتيجي  االس�ت طار  االإ يتضمن 
طار عدة مرات أن التمكينية للعودة المرنة”. ويذكر الإ

ن  ب�ي من  هو  داخليا  ن  والنازح�ي ن  لالجئ�ي وكريمة  وطوعية  آمنة  لعودة  المواتية  الظروف  تهيئة  عىل  “العمل   
الأولويات المعلنة للخطط المستقبلية للحكومة السورية”.34 

ة الثالثة ستستخدم “نهجا شامال قائما عىل المناطق” سيعمل  ن ي إطار الرك�ي
ويُشّدد التقرير عىل أن النتائج �ن

ن  والالجئ�ي الطوعية  العودة  ي 
�ن حقهم  مارسوا  الذين  ن  السوري�ي ن  والالجئ�ي داخليا  ن  النازح�ي قدرة  تعزيز  عىل 

اتيجي إىل وجود عتبات الحماية الخاصة  طار الس�ت ن العائدين ومجتمعاتهم المحلية”. ل يش�ي الإ الفلسطيني�ي
ي مناطق محددة 

ي مراقبة ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة )سواء �ن
بالمفوضية أو أي جهد/نية للبدء �ن

ي جميع أنحاء سوريا(.35
ذات عائد مرتفع أو �ن

يمثل التحول المستمر نحو “دعم العودة القائم عىل أساس المناطق” )ABRS( عددا من المخاطر والتحديات الهامة: 

ي التحول التدريجي نحو  «
إذا ما تم تنفيذ ذلك، فإن توحيد أي خارطة طريق من هذا القبيل سيكون خطوة جديدة �ن

ي عام 2019. وبالنظر إىل أنه لم يتم
ي بدأت بالفعل �ن

ي المرحلة الثانية بحكم الأمر الواقع، وال�ت
 برمجة العودة �ف

 الوفاء بأي من معاي�ي المفوضية الثالثة لالنتقال رسميا من المرحلة 1 إىل المرحلة 2 )الأطر القانونية والضمانات 
ن الذين  تلبية عتبات الحماية الخاصة بالمفوضية؛ والالجئ�ي ي 

ي �ن
الكا�ن والوصول دون عوائق إىل العائدين والتقّدم 

ويتناقض  يقوض  أن  شأنه  من  التطور  هذا  فإن  ة”(،  كب�ي “بأعداد  للمفوضية  المفوضية  دعم  “بنشاط”   يطلبون 
اتيجية الحماية والحلول الشاملة الخاصة بالمفوضية.  ي اس�ت

مع العنارص والمبادئ الرئيسية المحددة �ن

عالوة عىل ذلك، فبمجرد توحيدها كسياسة رسمية، يُمكن التنبؤ بسهولة بتوسيع خارطة طريق دعم العودة القائم  «
ضافة التدريجية ل “مناطق العودة العالية/المحتملة”  ي الأشهر / السنوات المقبلة مع الإ

عىل المناطق تدريجيا �ن
ي أنشطة محددة للمساعدة عىل العودة. 

ن العائدين وزيادة التوسع �ن ن تدريجيا عىل الالجئ�ي ك�ي الجديدة وزيادة ال�ت
ي واقع ل تزال فيه المفوضية 

، �ن ن ي غضون سنة أو سنت�ي
وعىل هذا النحو، يمكن للمجتمع الدوىلي أن يجد نفسه �ن

ن الواقع  ي الواقع إحداث فرق ذي مغزى ب�ي
ي “المرحلة 1”، ولكن سيكون من الصعب للغاية �ن

تعت�ب نفسها رسميا �ن
عىل أرض الواقع آنذاك وحالة “المرحلة 2”. ومن المرجح جدا أل تكون ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة 
ي وضعتها المفوضية. 

متوّفرة بعد وأنه لن توضع آلية دولية لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق عتبات الحماية ال�ت
وبعبارة أخرى: ستكون هناك مرحلة 2 دون استيفاء أي من المتطلبات الرسمية للمفوضية لالنتقال إىل المرحلة 2. 

وع  « ي م�ش
ف بهذا الخطر رصاحة أيضا �ن ن )غ�ي مقصود( للعودة المبكرة. ويع�ت ي تحف�ي

وتسهم مخاطر التنمية هذه �ن
لالستجابة  الوطنية  العمل  خطة  أن  عىل  تنّص  ي 

ال�ت  2023-2022 ة  للف�ت نسان  الإ لحقوق  المتحدة  الأمم  خطة 
اتيجية  اس�ت ي 

�ن أيضا  جاء  وكما  الطوعية”.  غ�ي  أو  المبكرة  للعودة  عوامل جذب  تتجنب خلق  أن  “ينبغي   ال�يعة 

33 مشروع األمم المتحدة إنساني استجابه خطة 2022-2023، ص 32. 
34 انظر اإلطار االستراتيجي لألمم المتحدة 2022-2024، ص 4، ص 7، ص 23. 

35 انظر اإلطار االستراتيجي لألمم المتحدة 2022-2024، ص 23. 
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عوامل  عن  الناجمة  المبكرة  العودة  هذه  مثل  فإن  بالمفوضية،  الخاصة   2018 لعام  الشاملة  والحلول  الحماية 
ن وتزيد من زعزعة استقرار سوريا والمنطقة”.   الدفع والجذب السلبية، يمكن أن “يكون لها تأث�ي مدمر عىل الالجئ�ي
يجب  للعودة  مساعدة  أي  أن  عىل   )CPSS(  2018 لعام  الشاملة”  والحلول  الحماية  اتيجية  “اس�ت تنص  لذلك 
هذا  مثل  يجر  لم  الآن،36  وح�ت  جذب”.  عوامل  تخلق  أو  العودة  تحفز  ل  ح�ت  دقيق  تحليل  إىل  “تستند   أن 

“التحليل الدقيق”.

دينامية  « تعزيز  من  يزيد  أن   )ABRS( المناطق”  أساس  عىل  القائم  العودة  “دعم  نظام  نحو  الّتحول  شأن  ومن 
المؤاتية  الظروف  فيه  تتوفر  ل  ي وضع 

�ن أنفسهم  ليجدوا  إىل سوريا  الناس  فيها  يعود  ي 
ال�ت المستمرة،  “العودة” 

البلدان  أن  الناس من سوريا مرة أخرى.37 ومع ذلك، وبما  يفر  الآمنة والطوعية والكريمة، ونتيجة لذلك  للعودة 
“العائدين”  فإن هؤلء  ة،  الأخ�ي السنوات  ي 

�ن وأغلقت حدودها  أك�ش رصامة  تبنت سياسات  قد  المجاورة  المضيفة 
ي وضع أسوأ مما كانوا عليه قبل عودتهم إىل سوريا، ومن المرجح أن يجدوا أنفسهم عىل أهواء

 سيجدون أنفسهم �ن
 . ي الب�ش  مهر�ب

العائدين  « تحركات  القدرة عىل رصد  أو  الوصول  إمكانية  تملك  ل  أنها  تدعي  المفوضية  أن  بما  ذلك،  من  والأهم 
التلقائية، فال يزال من غ�ي الواضح كيف يمكن للمفوضية أن تضمن أن حركات العودة “التلقائية” ليست ذات طبيعة 
ي يمكن بها للمفوضية أن تضع آليات 

ي غياب إنشاء آلية للرصد، ينبغي طرح السؤال عن الكيفية ال�ت
سابقة لأوانها. و�ن

ملموسة تكفل عدم قيام نظام “دعم العودة القائم عىل أساس المناطق” )ABRS( بإيجاد عوامل جذب للعودة 
المبكرة. 

وبالإضافة إىل ذلك، فإن مثل هذا التحول الفعىلي نحو برمجة المرحلة 2 ينطوي عىل خطر أن تستغله حكومات  «
ي سياق 

ي المنطقة وال سيما لبنان وتركيا، لمواصلة تقدم/ت�يع جدول أعمالها للعودة. و�ن
البلدان المضيفة �ف

تحدثت فيه حكومات البلدان المضيفة مرارا وتكرارا عن تنظيم مؤتمر دوىلي بشأن العودة، فإن ن�ش خارطة طريق 
القائلة  )الكاذبة(  الرواية  تعزيز  من  يزيد  أن  يمكن   )ABRS( المناطق”  أساس  عىل  القائم  العودة  “دعم  نامج   ل�ب

بأن )أجزاء( سوريا آمنة للعودة. 

ة للجدل  « تشمل قائمة “دعم العودة القائم عل أساس المناطق” )ABRS( “للمناطق ذات االأولوية” أماكن مث�ي
الفظائع الحكومية عىل غرار القص�ي وخان شايكون. وتحتوي أيضا عىل مراكز تجارية حدودية غ�ي  تاريخ من  لها 
مستقرة مثل خربة غزالة والبوكمال، ومناطق خضعت مؤخرا “لمصالحة” حكومية مثل السبكة )تم توثيق اعتقال 
موك.  نسان(، والمناطق المحارصة سابقا مثل تضامن/ال�ي ن من قبل الشبكة السورية لحقوق الإ الأشخاص المتصالح�ي
اعات قبل بدء العمل من أجل  ن ي تحليل السياق الحساس لل�ن

ي كل حالة، سيتطلب ذلك اتباع نهج دقيق للغاية �ن
و�ن

ن بشكل خاص عىل تجنب  ك�ي ي تدم�ي أدلة جرائم الحرب وتدم�ي أدلة الممتلكات، مع ال�ت
تجنب خطر المساهمة �ن

.. ويتماسش هذا الحذر  ي ممارسات الهندسة االجتماعية والديمغرافية أو ترسيخها بشكل غ�ي مبا�ش
المساهمة �ف

أيضا مع بيان الرئيس لمؤتمر بروكسل السادس حول سوريا )أيار/مايو 2022(، الذي ينص عىل أن مساعدات العودة 
ي الهندسة الديموغرافية”.38

“ل ينبغي أن تسهم �ن

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/comprehensive-protection-and-solutions-strategy-protection- 36 انظر
thresholds، ص 2. 

 ،http://refugeeprotectionwatch.org/wp-content/uploads/2021/11/RPW-REPORT-FINAL-20211117.pdf 37 انظر على سبيل المثال
ص 65-62. 

 38 وينص البيان أيضا على أن “المساعدة يجب أن تكون مستجيبة للمنظور الجنساني، ومراعية للنزاعات، وأن تستند إلى تقييمات ورصد مستقلة ودون عوائق، وال تفيد 
أو تساعد بأي حال من األحوال األطراف التي يزعم أنها ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية، وال تتغاضى عن الهندسة االجتماعية والديموغرافية أو ترسيخها بشكل 

 https://www.consilium.europa.eu/media/56061/20220511_chair_statement_v5.pdf غير مباشر”. رأى
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ي لبنان
3.4 استئناف قوافل العودة �ف

، وتصاعد  ن ن السوري�ي ن المجتمعات اللبنانية المضيفة والالجئ�ي ي العالقات الجتماعية ب�ي
عىل خلفية التدهور ال�يع �ن

ية )مثل  ن ن من قبل مسؤوىلي الدولة المقابل للتداب�ي التقييدية الأك�ش تواترا والممارسات التمي�ي الخطاب المناهض لالجئ�ي
ها من القيود(،39 أعلنت الحكومة اللبنانية �ني يونيو/حزيران 2022 عن مبادرة  حظر التجول المحىلي والمداهمات وغ�ي
ف الدين،  ، عصام �ش ي

ن اللبنا�ن عودة رئيسية تنص عىل عودة 15,000 لجئ سوري شهريا. ووفقا لوزير شؤون النازح�ي
ي سوريا انتهت وسوريا آمنة. كما أشارت الحكومة اللبنانية إىل أن مثل هذه الخطط سيتم تنسيقها بشكل 

فإن “الحرب �ن
وثيق مع تركيا والأردن والعراق.40

ي عام 2018 ولكنها 
ي بدأت �ن

وبعد بضعة أشهر، أعلنت الحكومة اللبنانية استئناف ما يسمى ب “قوافل العودة”، ال�ت
ي 26 أكتوبر و 5 نوفم�ب 2022 عندما عاد 

ي عام 2020 بعد اندلع أزمة كوفيد-19. تم تنظيم هذه القوافل �ن
 توقفت �ن

انتقدت  فقد  طوعية،  هذه  العودة  عمليات  أن  عىل  لبنان أرصت  حكومة  أن  من  الرغم  فردا.41 وعىل   850 يُقارب  ما 
جماعات حقوقية بشدة استئناف القوافل. ووفقا لمنظمة العفو الدولية،

ي وضع يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستن�ي بشأن عودتهم 
ي لبنان ليسوا �ن

ن �ن ن السوري�ي  “من الثابت أن الالجئ�ي
ي وعدم الوصول إىل الخدمات 

ن المتفسش قامة والتمي�ي بسبب السياسات الحكومية التقييدية بشأن التنقل والإ
ي سوريا.“ 

نسان �ن الأساسية فضال عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدثة حول الوضع الحاىلي لحقوق الإ

نسان  نسان ومركز الوصول لحقوق الإ ي لحقوق الإ
ي الوقت نفسه، حذرت جماعات حقوقية محلية مثل المركز اللبنا�ن

و�ن
نسان  ي لحقوق الإ ة حيث وثق المركز العر�ب ي الأشهر الأخ�ي

حيل الق�ي قد زادت بشكل حاد �ن ة عمليات ال�ت من أن وت�ي
ن تم ترحيلهم ق�ا منذ بداية عام 42.2022 ن سوري�ي أك�ش من 140 حالة لالجئ�ي

ن أنها “ل تسهل أو تشجع  عالم، ذكرت المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي ي ترصيحات لوسائل الإ
و�ن

ن  ي عمليات العودة يقترص عىل “التواصل مع الالجئ�ي
ن إىل سوريا”، وأن دورها �ن العودة الطوعية الواسعة النطاق لالجئ�ي

بذلك.  ستقوم  وأنها  مغادرتهم،  قبل  المغادرة”  نقاط  ي 
�ن والتواجد  ممكنا،  ذلك  يكون  عندما  لهم  المشورة  وتقديم 

ي تي�ها 
ي سياق حركات العودة ال�ت

ي ذلك مع مكتب الأمن العام �ن
ي حوار مع الحكومة اللبنانية، بما �ن

ستواصل الدخول �ن
ي قوائم بالأشخاص الذين قالوا إنهم 

هيئة التقييس الخليجية”. من الناحية العملية، يُجّمع مكتب الأمن العام اللبنا�ن
الذين  الأفراد  السورية. ثم يتم مشاركة قائمة  ي يتم مشاركتها بعد ذلك مع أجهزة الستخبارات 

للعودة وال�ت سجلوا 
ي من المخابرات السورية، من قبل مكتب الأمن العام مع المفوضية السامية لالأمم المتحدة 

حصلوا عىل ترصيح أم�ن
ن للتحقق الطوعي.43 لشؤون الالجئ�ي

https://reliefweb.int/report/lebanon/protection-monitoring-findings-lebanon-2nd-quarter-2022#:~:text=This%20 39 انظر
quarter%20there%20has%20been,collective%20evictions%20in%20most%20regions.&text=An%20uptick%20in%20

 .anti%2Drefugee,curfews%2C%20raids%20and%20other%20restrictions
https://www.nna-leb.gov.lb/en/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/551702/president-aoun-briefed- 40 انظر

.by-minister-charafeddine-on
https://www.hrw.org/news/2022/07/06/forced-return-syrians-lebanon-unsafe-and-unlawful?s=09 انظر أيضا

 https://today.lorientlejour.com/article/1315821/first-repatriation-buses-take-off-wednesday-morning-for-syria.html 41 انظر 
 https://today.lorientlejour.com/article/1317032/roughly-350-syrian-refugees-repatriated-in-second-convoy-from-lebanon.html و 
 /https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/lebanon-stop-the-so-called-voluntary-returns-of-syrian-refugees 42 انظر

 https://apnews.com/article/health-business-syria-lebanon-4a9a471a5098c97987faed72eb0a5a83 43 انظر
 https://today.lorientlejour.com/article/1314385/unhcr-reiterates-it-is-not-part-of-plans-to-return-refugees-to-syria.html و
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ي لم تتم الإجابة عليها: 
ز عدد من الأسئلة والقضايا ال�ت ي أكتوبر ونوفم�ب 2022، ي�ب

ي جرت �ن
عند تقييم القوافل ال�ت

ك وقتا  « إىل غاية اليوم، سّلم مكتب الأمن العام قوائم العائدين إىل المفّوضية قبل 24-48 ساعة فقط مما ل ي�ت
ي هذه القوائم وتقييم ما إذا كان يمكن اعتبار عمليات 

ن �ن كافيا للمفوضية للتواصل مع مئات الأشخاص المدرج�ي
العودة هذه “طوعية” حقا. 

ي هذه  «
ن �ن ن عىل المفوضية الوصول إليها مع الأفراد المدرج�ي ي يتع�ي

ة الزمنية المحدودة ال�ت عالوة عىل ذلك، فإن الف�ت
القوائم تث�ي تساؤلت جدية حول ما إذا كان موظفو المفوضية يقدمون المشورة الستباقية بشأن قضايا الحماية 

ي قد يواجهونها بعد العودة.
ي سوريا ال�ت

وط العودة داخل سوريا والمخاطر الأمنية �ن و�ش

ي قافلة العودة الأوىل، حصل منهم حواىلي 1.400 شخص  «
ي البداية تقريبا 2.400 شخص �ن

ووفقا للتقارير، سّجل �ن
قوائم  عىل  750 شخصا  الأمر ب  انتهى  المجموعة،  هذه  ومن  السورية.  المخابرات  من  ي 

أم�ن ترصيح  عىل  فقط 
ي نهاية الأمر، مما أثار تساؤلت جدية حول مص�ي ما يقرب من 900 

العودة، لكن حواىلي 500 شخص فقط عادوا �ن
الق�ي  حيل  وال�ت والحتجاز  العتقال  لخطر  عرضة  أك�ش  يكونون  قد  والذين  ة  الأخ�ي اللحظة  ي 

�ن تراجعوا   شخص 
من قبل مكتب الأمن العام.

ن ظهرت  « ي ح�ي
ي عودة بعد عودتهم، �ن

ي أول قافل�ت
ي لحالة الأفراد الذين كانوا �ن

ول تقوم المفوضية حاليا برصد استبا�ت
ي القوافل اعتقلوا أو اختفوا بعد عودتهم.44

بالفعل تقارير عن أشخاص �ن

 https://damascusv-com.translate.goog/archives/47481?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp 44 انظر
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النتائج الرئيسية للبيانات

الخاصة  الحماية  عتبات  أن  إىل  النتائج  ولبنان. وبشكل عام، تش�ي  ي سوريا 
�ن  RPW أبحاث نتائج  القسم  يعرض هذا 

. وعىل هذا النحو، ينبغي عىل المنظمات الدولية  بالمفوضية للعودة الآمنة إىل سوريا ل تزال غ�ي مستوفاة إىل حد كب�ي
والحكومات المتناع عن اعتبار سوريا بلدا آمنا للعودة إليه. 

ن  الالجئ�ي ن  ب�ي تم جمعها  ي 
ال�ت البيانات  القسم  يعرض هذا   ،)4.1( أوال   . التاىلي النحو  البيانات عىل  نتائج  تنظيم  تّم 

ي لبنان والعائدين داخل سوريا حول آفاق عودتهم إىل سوريا وعودتهم من سوريا إىل لبنان وتحركهم نحو 
ن �ن السوري�ي

بلدان ثالثة خارج المنطقة. ثانيا )4.2-4.7( يتم تحليل عدد من العتبات الرئيسية ويتم عرض نتائج بيانات RPW ذات 
ن  ا، يختتم القسم )4-8( بتقديم بيانات موجزة عن الفتقار إىل المشاركة الهادفة ب�ي الصلة تحت كل عتبة حماية. وأخ�ي

المنظمات الدولية والمبادرات المجتمعية. 

ي العملية 
ن عينتنا - أي الأشخاص القادرين بالفعل عىل العودة ول يواجهون العديد من العقبات �ن ندرك كائتالف أن تح�ي

ي 
شارة أن البيانات ال�ت نا للعينات، تجدر الإ ن ف بتح�ي ن أننا نع�ت ي ح�ي

ي نوع ُمحّدد من مجموعات البيانات. �ن
- يساهم �ن

ه من أجل رؤية الوضع  ي سوريا - هي نتيجة لمنهجية ونهج منظم بشكل شامل تم ن�ش
نجمعها - سواء داخل لبنان أو �ن

نسانية الحقيقية  ي كىلي البلدين من منظور دقيق وشامل. نحن نهدف دائما إىل تجاوز البيانات الخام إىل الّروايات الإ
�ن

وح داخل لبنان. ن ي ال�ن
ي تكمن وراء عملية العودة إىل سوريا وإىل تجارب الناس الواقعّية �ن

ال�ت

.4
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عدم الحصول عىل معلومات 
موثوقة )الفصل 4.3(

ب واالختفاء  االعتقاالت التعسفية وال�ف
از )الفصل 4.2( ف والمضايقة واالب�ت

جباري التجنيد االإ
)الفصل 4.2(

تحديات العيش الكريم
)الفصل 4.4 و4.5(

انعدام االأمن الوظيفي
)الفصل 4.5(

رة أو المدمرة  الممتلكات المت�ف
)الفصل 4.6(

ي المقدم
 محدودية الدعم الكا�ف

 من المفوضية )الفصل 4.7(

الضائقة المالية
)الفصل 4.3(

 زيادة التوترات الجتماعية 
)الفصل 4.3(

ن التحرش والتمي�ي
)الفصل 4.3( بنان

ل ي 
ف

ع �
دف

ال  
وامل

ع
يا 

ور
ي س

ف
� اع 

وض
أ اال

طرة
ة وخ

آمن
غ�ي 

ل توجد إقامة قانونية
)الفصل 4.3(

ي تواجه المنظمات غ�ي 
التحديات ال�ت

قليمية )الفصل 4.8( الحكومية/المنظمات الإ
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63+37+J 3+97+J

30+70+J
60+40+J

فقط   2٪ ذكر   ،2022 سبتم�ب  ي 
�ن أوبينيون  أجرتها  محادثة  ي 

 �ن
يُخطّطون  أنهم   )371  = )ن  ف  السوري�ي ف  المستجيب�ي من 

للعودة إىل سوريا. 

ن الذين يخططون  ي تناقض حاد مع العدد القليل من السوري�ي
و�ن

ي لبنان 
ف �ف للعودة من لبنان إىل سوريا، أفاد ٪69 من المشارك�ي

المجموعة  هذه  من   72٪ لبنان.  لمغادرة  يخططون  أنهم 
تعقيدا  أك�ش  االأمر  يجعل  مما  قانونية  إقامة  لديهم  ليس 

لتحقيق هذه الخطط.

إىل سوريا  للعودة  اخطط  نعم، 

 أنصح شخًصا آخر بالعودة 
إىل سوريا

ن سالمتهم ورفاههم من خالل:  يمكن تحس�ي
• إلغاء التجنيد الإجباري 

ي شكل خلق فرص عمل
• الدعم الماىلي �ن

رة • دعم استعادة الممتلكات المترصن
• العفو العام عن أي شخص يريد العودة

ي لبنان العائدون السوريون المستجيبون
المستجيبون المقيمون �ف

ي العودة 
هل هناك سيناريو قد تفكر فيه �ن

إىل سوريا؟ 

30%

60%

2%

انتقل إىل بلد 
ثالث، ولكن ل 

خطة بعد

ل توجد خّطة 
لمغادرة لبنان

خطة ملموسة 
لالنتقال إىل بلد ثالث

يعتمد عىل عوامل 
معينة

7+93+J
6+94+J

5+95+J
63%

7%

6%

5%

ي االأشهر الستة المقبلة؟
هل لديكم خطط ملموسة لمغادرة لبنان �ف

المستجيبون السوريون )عدد=371(

32+1+21+1+3+1+40+1+zل، مهما كانت الظروف

أفضل عدم الإجابة/ل أعرف

ل يمكن، انعدام السالمة، 
ي ظل ظروف معينةغياب الأمن، آخر

ربما، �ن

117
150

80

4.1 آفاق العودة والتنقل

الرغم من  ، وعىل  السياسي والنقاش  اللبنانية  الوطنية  عالم  الإ ي وسائل 
�ن ايد  ن م�ت بشكل  تم تصويره  ما  عىل عكس 

ون الوضع آمنا للعودة إىل سوريا بسبب  ي لبنان ل يعت�ب
ن �ن ي لبنان، فإن غالبية السوري�ي

التدهور ال�يع للوضع �ن
المخاوف الأمنية الأساسية، فضال عن نقص الخدمات والضمانات الأساسية لحياة كريمة. وعىل أية حال، ينبغي أل 
وح بل إىل عوامل جذب إيجابية نابعة من بلد المنشأ. ن ي بلد ال�ن

ن إىل وطنهم إىل عوامل دفع �ن يستند قرار عودة الالجئ�ي
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4.2. السالمة واالأمن

ي تسيطر عىل منطقة العودة ضمانات حقيقية بأن 
عتبة الحماية 3 للمفوضية: توفر الحكومة/الجهات الفاعلة ال�ت

ي أو المالحقة القضائية بسبب 
ن أو الحتجاز التعسفي أو التهديد البد�ن العائدين لن يواجهوا المضايقة أو التمي�ي

اع أو لمغادرة سوريا بشكل غ�ي  ن ي ال�ن
نشأتهم من منطقة كانت سابقا أو حاليا تحت السيطرة الفعلية لطرف آخر �ن

ي الخارج أو بسبب أي خاصية تنوع )فردية أو عائلية(.
ي أو لتقديم طلب لجوء �ن

قانو�ن

التعذيب  أو  الحتجاز  أو  لالعتقال  التعرض  استمرار خطر  وتكرارا عىل  مرارا  والمحلية  الدولية  المنظمات  أكدت   وقد 
والجمعية   ، ن السوري�ي ن  النازح�ي أصوات  ومنتدى  نسان،  الإ لحقوق  السورية  الشبكة  ذلك  ي 

�ن بما  الق�ي،  الختفاء  أو 
السورية لكرامة المواطن، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية.45

ي الجمهورية العربية السورية أن “حالت العتقال التعسفي 
ة، ذكرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق �ن ي الآونة الأخ�ي

و�ن
لالعتقال،  التعرض  موثقة. ظل خطر  تزال  ل  العائدين،  ذلك حالت  ي 

�ن بما  از،  ن والب�ت والمضايقة  والختفاء  ب  والرصن
ن )...( ول تزال الجمهورية العربية السورية غ�ي آمنة  ن العديد من السوري�ي وبالتاىلي سوء المعاملة والتعذيب، متفشيا ب�ي
مم المتحدة )سبتمبر 2022(، أضاف رئيس لجنة التحقيق 

أ
للعودة”46. عند إطالق أحدث تقرير للجنة التحقيق التابعة لال

و أنه باولو بينه�ي

ي تسيطر عليها الحكومة، ل يزال التعذيب وسوء المعاملة أثناء الحتجاز والختفاء الق�ي 
ي المناطق ال�ت

 “�ن
ن الذين سعوا إىل العودة إىل ديارهم. قد تحدث أعمال تعذيب  ن السوري�ي ن ويمتد أيضا إىل النازح�ي منهجي�ي

شنيعة ونحن نتحدث إليكم هنا اليوم”.47
 

الأقارب  أحد  أو  أنت  تظل  أن  من  قلق  أنت  “هل   RPW بيانات  جامعي  سؤال  عىل  إجابتهم  ي 
�ن ذلك،  إىل   بالإضافة 

ف العائدين  ّ 40٪ من المستجيب�ي ة من مايو إىل يونيو 2022، ع�ب ي الف�ت
أو الأصدقاء عرضة لخطر التجنيد الإجباري”، �ن

ي حمص وريف دمشق ومدينة دمشق عن قلقهم من أنهم أو أحد االأقارب أو االأصدقاء ال يزالون عرضة لخطر 
�ف

لزامي وسمح  ي سن التجنيد الإ
ي السوري. هذا عىل الرغم من أن الرجال الذين هم �ن ي الجيش العر�ب

جباري �ف التجنيد االإ
بالفعل  أو بأخرى أو خضعوا  إما قاموا بتسوية ملفاتهم بطريقة   ) ي

الأم�ن بالعودة )من خالل إجراءات الترصيح  لهم 
عفاء ح�ت يتمكنوا من العودة.  لخدمتهم قبل اندلع الرصاع، أو دفعوا رسوم الإ

 
ي حمص وريف دمشق ودمشق )سبتم�ب 

ن العائدين )عدد العائدين = 118( �ن عالوة عىل ذلك، أفاد 18٪ من المستجيب�ي
2022( بأنهم تعرضوا لالستجواب من قبل قوات االأمن بعد عودتهم، لأسباب مختلفة منها: استجواب حول أسباب 

ي لبنان أو دول أخرى.
عفاءات من الخدمة العسكرية واستجواب أفراد أ�هم �ن مغادرة لبنان ومتابعة الإ

،https://www.hrw.org/news/2021/10/20/syria-returning-refugees-face-grave-abuse 45 انظر
،/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home

،/https://syacd.org/what-needs-to-happen-before-voluntary-safe-and-dignified-return-to-syria-is-possible
،/https://snhr.org/blog/2022/11/05/most-notable-human-rights-violations-in-syria-in-october-2022

/https://voicesforsyrians.org/is-syria-safe-for-return-returnees-perspectives
46 رأى https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/463/09/PDF/G2246309.pdf?OpenElement، ص 4، ص 1. 

https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2022/09/statement-paulo-pinheiro-chair-independent- 47 انظر
 international-commission
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طار 3: الشهادات االإ

ت أرواحهم، وأصبح الجميع عدوا للجميع.” رجل، من حمص  “هناك الكث�ي من التوتر. لقد تغ�ي الناس، وتغ�ي
 

والجميع  العيش  لقمة  عىل  العثور  الناس  يستطيع  ول  اليوم  ي 
�ن ساعة  يشتغل  الكهرباء  متوتر.  العام  “الوضع 

يكرهون بعضهم البعض.” امرأة، من حمص

ة 4.3. العودة الطوعية والمستن�ي

ا وطوعّيا حقا، دون أي إكراه. عتبة الحماية 4 للمفوضية: يجب أن يكون قرار كل فرد بالعودة مستن�ي

الطوعية  مبدأ  فإن  الوطن،  إىل  الطوعية  العودة  بشأن  ن  الالجئ�ي لشؤون  المتحدة  الأمم  مفوضية  دليل  ي 
�ن جاء   كما 

ي بلد 
( والحالة �ن ي بلد المنشأ )الدعوة إىل اتخاذ قرار مستن�ي

“يجب أن ينظر إليه فيما يتعلق بكل من الظروف السائدة �ن
ن كذلك عىل أن  اللجوء )السماح بحرية الختيار(”. ويشدد دليل المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

قرار  أن  حقيقة  ضبابية  تشوبها  ما  غالبا  مادي  أو  ي 
بد�ن ضغط  أي  غياب  عىل  تنطوي  ي 

ال�ت التطوع  “مسألة 
ن يمليه مزيج من الضغوط بسبب العوامل السياسية أو المشاكل الأمنية  العودة بالنسبة للعديد من الالجئ�ي

أو الحتياجات المادية”.48

ن  ، يجب أن يكون لدى الالجئ�ي ن وبعبارة أخرى: من أجل الوفاء بعتبة المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
ينبغي  كان   )2 ن  ي ح�ي

العودة داخل سوريا، �ن للوصول إىل معلومات موثوقة حول ظروف  كافية  إمكانية  ن 1(  السوري�ي
ن بالعودة بدل من عوامل الدفع المحتملة  ي قرار الالجئ�ي

ي سوريا هي عنرص أساسي �ن
يجابية �ن إثبات أن عوامل الجذب الإ

ي 
كراه العل�ن ي لبنان أو عوامل الجذب السلبية داخل سوريا )مثل التهديد بفقدان ممتلكاتك(. وبرصف النظر عن الإ

�ن
ي تقييم الطبيعة الطوعية 

ي لبنان هو أيضا عامل مهم �ن
ن �ن ي لالجئ�ي

)أي العودة الق�ية(، فإن )افتقار( الوضع القانو�ن
ن حول العودة الطوعية:  لحركات العودة، كما يؤكد دليل المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

اف قانونا  ي بلد اللجوء. وإذا تم الع�ت
ن �ن ي لالجئ�ي

ي التحقق من الطوعية هو الوضع القانو�ن
“أحد أهم العنارص �ن

ن عىل هذا النحو، فإن حقوقهم محمية، وإذا سمح لهم بالستقرار، فمن المرجح أن يكون اختيارهم  بالالجئ�ي
للضغوط  تعرضوا  وإذا  بحقوقهم،  اف  الع�ت يتم  لم  إذا  ذلك،  ومع  حقا.  وطوعيا  حرا  الوطن  إىل  للعودة 
رادة الحرة”.49 ي مخيمات مغلقة، فقد يختارون العودة، ولكن هذا ليس عمال من أعمال الإ

والقيود واحتجزوا �ن

ي كل من لبنان وسوريا إىل أن هذه العتبة لم يتم الوفاء 
ي توصلت إليها RPW �ن

ن أدناه، تش�ي النتائج ال�ت  وكما هو مب�ي
ي لبنان:

بها نظرا لعدم وجود معلومات موثوقة حول ظروف العودة والعديد من “عوامل الدفع” المؤثرة �ن

ي لجنة Upinion الذين أشاروا إىل أنهم يخططون للعودة إىل سوريا  «
ن 2٪ فقط )ن = 371( من الأشخاص �ن من ب�ي

ف هؤالء الستة أن لديهم معلومات دقيقة لتخاذ قرار  ي ع�ش المقبلة، أفاد شخصان فقط من ب�ي
ث�ن ي الأشهر الإ

�ن
مستن�ي بشأن العودة أم ل. 50

 https://www.unhcr.org/publications/legal/3bfe68d32/handbook-voluntary-repatriation-international-protection.html 48 انظر
 https://www.unhcr.org/publications/legal/3bfe68d32/handbook-voluntary-repatriation-international-protection.html 49 انظر
50 تجدر اإلشارة إلى أن قيم n لهذه المسألة منخفضة، ولكن هذه النتيجة ال تزال تعتبر مهمة ألن الحصول على معلومات كافية وموثوقة أمر بالغ األهمية لضمان العودة 

الطوعية إلى الوطن.
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الوصول  « يستطيعون  ل  أنهم  إىل   )365  = )عدد   )٪49( لبنان  ي 
�ف ف  السوري�ي ف  المجيب�ي يقرب من نصف  ما   أشار 

اير 2020  ي سوريا. وكانت هذه النسبة مستقرة نسبيا )40٪( منذ شباط/ف�ب
 إىل معلومات موثوقة حول الوضع �ف

ا  . ومن ثم، يمكن اعتباره اتجاها مث�ي ن ي سوريا للمستجيب�ي
ا بالمنطقة الأصلية �ن ول يبدو أنها مرتبطة ارتباطا مبا�ش

ي عدم الوصول إىل معلومات دقيقة، مما يجعل الطوعية لقرار العودة موضع شك. 
للقلق يتمثل �ن

موثوقة،  « معلومات  إىل  الوصول  إمكانية  لديهم  أن  إىل  أشاروا  الذين  لبنان  ي 
�ن ن  السوري�ي ن  المستطلع�ي  من 

تليها منصات  العظمى )79٪، عدد = 145( يحصلون عل معلوماتهم من االأصدقاء والعائلة،  الغالبية  فإن 
 التواصل الجتماعي مثل توي�ت وإنستغرام وفيسبوك )49٪(. أما المصادر الأخرى، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة 
ن العائدين )عدد 

. 51 أّما داخل سوريا، فقد أفاد 21٪ من المجيب�ي ي
، فلم تذكر إل بشكل هامسش ن لشؤون الالجئ�ي

ورية حول ظروف العودة.  ي إىل جميع المعلومات ال�ف
العائدين = 212( أيضا بأنهم لم يتمكنوا من الوصول الكا�ف

ُ ذلك كيف أن الوصول إىل المعلومات الموثوقة غ�ي مضمون لجميع العائدين مما يؤثر بالتاىلي عىل الطوعية   يُش�ي
ي قرارهم بالعودة إىل وطنهم.

�ن

طار 4: الشهادات االإ

“اعتقدت أن لدي كل المعلومات لكنها لم تكن صحيحة تماما.” امرأة، من دمشق 

ء عند العودة.”  ي
ي لم نكن نعرف عنها أي سش

“لم تكن جميع المعلومات موثوقة لأننا فوجئنا بالعديد من الأشياء ال�ت
رجل، من دمشق 

ي نحتاجها لكنها كانت غ�ي دقيقة لأننا فوجئنا بمدى سوء الوضع مما 
“نعم اعتقدنا أن لدينا كل المعلومات ال�ت

توقعنا.” امرأة، من ريف دمشق 

“شعرت أن لدي كل المعلومات لكنها كانت غ�ي دقيقة.” رجل، من ريف دمشق 

“اعتقدنا أن لدينا معلومات كافية، لكننا فوجئنا بأنها غ�ي صحيحة.” امرأة، من دمشق

ي كل من لبنان وسوريا أيضا العديد من “عوامل الدفع” 
بالإضافة إىل نقص المعلومات الموثوقة، تؤكد نتائج RPW �ف

شارة إىل أن هذه  ي لبنان، مما يضع عالمة استفهام عىل الطبيعة “الطوعية” لهذه العودة. تجب الإ
ي تلعب دورا �ف

ال�ت
ي منها المجتمعات 

ي تعا�ن
اف بأن “عوامل الدفع” ال�ت ي لبنان. ولالع�ت

العوامل الدافعة يشعر بها أيضا السكان المحليون �ن
ي 

ورة وصف الوضع المتدهور بشكل عام �ن اللبنانية والسورية عىل حد سواء ل يمكن اعتبارها منفصلة، فضال عن رصن
 :Upinion ي لجنة

ن �ن ن اللبناني�ي لبنان، يتم أيضا عرض بيانات من المستجيب�ي

الصعوبات المالية: «
ي تبذلها كل من RPW أن المصاعب المالية 

 تكشف النتائج المستخلصة من جهود جمع البيانات النوعية والكمية ال�ت
ي لبنان عىل العودة إىل وطنهم.

ن �ن ي تج�ب السوري�ي
هي واحدة من القضايا الرئيسية ال�ت

ي سوريا عن أك�ب عوامل الدفع لعودتهم إىل سوريا، أشار 26٪ من النساء و ٪50 
ن العائدين �ن عند سؤال المستجيب�ي

ي لبنان، مما 
ي يواجهونها �ف

الصعوبات االقتصادية ال�ت من الرجال الذين شملهم االستطالع )عدد = 118( إىل 
مدادات الطبية. وهذه زيادة طفيفة  يجار والإ ن الستقرار الماىلي بسبب ارتفاع تكلفة الغذاء والإ ن من تأم�ي  يمنع الالجئ�ي

51 تمكن المستجيبون من تحديد خيارات إجابة متعددة. 
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العائدين الجدد )ن = 118(  ن  المستجيب�ي أفاد 72٪ من  إليها RPW لعام 2021، عندما  ي توصلت 
ال�ت النتائج   عن 

ي لبنان كانت السبب الرئيسي الذي دفعهم بشكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش إىل العودة إىل سوريا.
أن صعوبات العيش �ن

ي لبنان )أبريل 2022( حيث أشار 76٪ من 
ي محادثة Upinion �ن

كما تم التأكيد عىل التحديات المالية والقتصادية �ن
ي لبنان إىل أنهم غ�ي قادرين عىل ضمان 

ن �ن ن )n = 181( المقيم�ي ن السوري�ي ن )n = 95( و 70٪ من المستجيب�ي اللبناني�ي
الستطالع  ي 

�ن المشاركون  كان  كيف  المتكررة   Upinion محادثات  تظهر  ذلك،  مع  وتماشيا  الأساسية.  احتياجاتهم 
ي الغالب فيما يتعلق بالطعام وإيجار المنازل منذ يوليو 2020. هذا عىل الرغم من حقيقة أنه 

بحاجة إىل الدعم �ن
ي دخل أ�هم عىل الكهرباء 

ي سبتم�ب 2022، ينفق المشاركون حاليا أك�ش من ثل�ش
نت �ن ن�ت ي المحادثة ع�ب الإ

كما جاء �ن
ي العتبار أنه من المرغوب فيه عموما إنفاق 

ل وحدهما. هذه الأرقام لفتة للنظر خاصة عند الأخذ �ن ن وإيجار الم�ن
ما ل يزيد عن 30 إىل 40٪ من دخل الأ�ة عىل السكن.52

ف  ف واللبناني�ي ف السوري�ي ي أبريل 2022 أيضا كيف أن تقريبا ال أحد من المستجيب�ي
تكشف نتائج محادثة Upinion �ف

ن  ن )عدد ال 175( و58٪ من المجيب�ي ن السوري�ي كان لديه عمل ثابت / وظيفة دائمة أو ثابتة. أجاب 64٪ من المجيب�ي
ي العمل(. عند تصنيف 

ن = 99( بأنهم ل يملكون وظيفة )عىل الرغم من أنهم يرغبون �ن ن )عدد المجيب�ي اللبناني�ي
نت )السوريات  ن�ت ي الستطالع ع�ب الإ

شارة إىل أن 73٪ من النساء المشاركات �ن البيانات حسب الجنس، تجدر الإ
ي 

ي العمل. كانت الأسباب الرئيسية ال�ت
ن �ن واللبنانيات عىل حد سواء( أشارن إىل أنهن ل يملكن وظيفة ولكنهن يرغ�ب

ي أبريل 2022 هي: نقص فرص العمل 
ن )نساء ورجال( خالل المحادثة �ن ن والسوري�ي قدمها كل من الأفراد اللبناني�ي

ي ل تغطي 
؛ عدم كفاية الأجور ال�ت ن ن اللبناني�ي ن وأصحاب العمل الذين يفضلون توظيف المواطن�ي المتاحة؛ التمي�ي

ي تمنع الناس من العثور عىل وظائف يمكنهم القيام بها. إىل جانب 
عاقة ال�ت ح�ت تكلفة الذهاب إىل مكان العمل؛ والإ

” و “التحرش”  ن ن من سوريا ينظرون إىل “التمي�ي ي أجرتها Upinion و IOB أن الالجئ�ي
 ذلك، أظهرت نتائج الدراسة ال�ت

. ن ن اللبناني�ي و “مدفوعات الرواتب غ�ي الموثوقة” عىل أنها مشكلة أك�ش بكث�ي من المستجيب�ي

زيادة التوترات االجتماعية: «
اللبنانية  والمجتمعات  ن  السوري�ي ن  الالجئ�ي ن  ب�ي التوتر  ي 

�ن زيادة  يرون  كانوا  إذا  عما   2022 ي سبتم�ب 
�ن سئلوا  عندما   

ف  المضيفة عىل مدى الأشهر الستة الماضية )منذ أبريل 2022(، أفاد 61٪ من مجموعة Upinion من المستجيب�ي
ف  ف اللبناني�ي ف أكد 48٪ من المستجيب�ي ي ح�ي

ي االرتفاع �ف
ف )n = 367( أنهم يعتقدون أن التوترات آخذة �ف السوري�ي

ي لبنان وإجاباتهم عىل هذا السؤال. 
ن �ن ن منطقة إقامة المجيب�ي )n = 210( هذا االأمر. يبدو أنه ل توجد عالقة ب�ي

ي سؤال مفتوح الإجابة، كيف تظهر هذه التوترات، أثاروا بشكل رئيسي 
حوا �ن ن أن ي�ش وعندما طلب من المستجيب�ي

ن المجتمعات. ساءة اللفظية والجسدية” ب�ي ” و”ال�قة” و”الإ ن “التمي�ي

 )488 = n( ف إىل التدهور االجتماعي واالقتصادي تكشف دراسة Upinion مع IOB أيضا كيف ينظر كال المجتمع�ي
. وقد أكد عىل ذلك الأشخاص  ن ن والسكان المحلي�ي ن الالجئ�ي كأحد االأسباب الرئيسية لزيادة التوترات االجتماعية ب�ي

ايد.  ن ن كمصدر للتوتر الم�ت الذين أبلغوا عن أزمة الخ�ب

وعالوة عىل ذلك، أظهرت دراسة IOB Upinion كيف سلطت المجتمعات اللبنانية والسورية الضوء عىل عدم التوازن 
التماسك  ي تؤثر سلبا عىل 

ال�ت الرئيسية  العوامل  ليكون أحد  ي 
السوري واللبنا�ن المقدمة إىل الشعب  المساعدات  ي 

�ن
ي المساعدات 

ي سبتم�ب 2022 كيف أن هذا الخلل �ن
نت �ن ن�ت ن أظهرت محادثة Upinion ع�ب الإ ي ح�ي

الجتماعي. هذا �ن
ن أنهم لم يتلقوا أي مساعدات منذ أبريل 2022. وهذه  ن اللبناني�ي ي الزدياد، حيث أفاد 75٪ من المستجيب�ي

آخذ �ن
ن الذين قالوا  ن السوري�ي زيادة بنسبة 58٪ منذ نيسان/أبريل 2021، وهي نسبة أعىل بكث�ي من 36٪ من المستطلع�ي
إنهم لم يتلقوا مساعدات منذ نيسان/أبريل 2022. عالوة عىل ذلك، قال أك�ش من نصف أعضاء المجموعة السورية 

التعاون  لتكلفة اإلسكان )مثل منظمة  الميزانية والمعروفة في أشكال قاعدة ٪30، أو محسوبة كمعدل عبء زائد  المئوية الموصى بها عموما من قبل خبراء  52 النسبة 
 .)https://www.oecd.org/els/family/HC1-2-Housing-costs-over-income.pdf االقتصادي والتنمية في عام 2022، انظر
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فقط   ٪17 ب  مقارنة  العالمي،  الأغذية  نامج  ل�ب ونية  لك�ت الإ الغذاء  بطاقات  مثل  غذائية  مساعدات  تلقوا   إنهم 
ي المجموعة الذين تلقوا الدعم منذ نيسان/أبريل 

ن �ن . كما تسلط النتائج الضوء عىل أن نصف السوري�ي ن من اللبناني�ي
ونية.  ي شكل مساعدات نقدية أو بطاقات غذائية وإلك�ت

2022 )ن = 251( قد حصلوا عليه أك�ش من خمس مرات، إما �ن
يتهم إىل أنهم تلقوا مساعدات مرة  =55(، الذين أشارت أك�ش ن ن )عدد الناخب�ي ن اللبناني�ي وهذا يتناقض مع المستجيب�ي

ي أنهم يعتمدون عىل دعم أقل أو نوع مختلف من الدعم.53
واحدة فقط خالل الأشهر الستة الماضية، مما يع�ن

» : ف التحرش والتمي�ي
ي سوريا )عدد = 212(

ن العائدين �ن ي دفعتهم إىل العودة إىل سوريا، ذكر 14٪ من الالجئ�ي
  عندما سئلوا عن الأسباب ال�ت

ي دفعتهم للعودة إىل سوريا. 
ن الأسباب الرئيسية ال�ت ي لبنان كانا من ب�ي

ن ضدهم �ن  أن المضايقة والتمي�ي

ي الحماية من حالت العنف، حيث تكشف النتائج 
يبدو أن المجتمعات اللبنانية والسورية تشعر بالنقص العام �ن

يشعرون  ل   )393=n( ن  والسوري�ي ن  اللبناني�ي ن  الالجئ�ي من   ٪50 من  أك�ش  أن   IOB مع   Upinion لدراسة  ضافية  الإ
المجتمع  أفراد  أو  المدنية  الخدمة  أو موظفي  السلطات  قبل  )أي من  والتهديد  كراه  والإ الستغالل   بالحماية من 
ي الحصول عىل هذه 

نصاف والثقة �ن ي الحماية هنا معرفة مكان طلب المساعدة أو السالمة أو الإ
أو العصابات(. تع�ن

النوع الجتماعي الذي  الذين أجابوا ب "أخرى" عىل السؤال عن  النساء وأولئك  بالفعل. عندما ُسئلت  المساعدة 
 ،)VBGS( حددوه عما إذا كانوا يشعرون عموما بالحماية من العنف الجنسي والعنف القائم عل النوع االجتماعي
المعيشية، اتضح  ن الأوضاع  التصنيف ب�ي )63٪، ن = 170(. عند  ف ب "ال" أو "قليال"   أجاب غالبية المستجيب�ي
ن أشاروا إىل أنهم ل يشعرون عىل الإطالق بالحماية من العنف الجنسي والقائم  ن السوري�ي أن عددا أك�ب من الالجئ�ي
الذين  ن  اللبناني�ي نصف  من  يقرب  ما  أن  المالحظة  تجدر  لكن   . ن اللبناني�ي ن  بالمقيم�ي مقارنة  الجتماعي  النوع  عىل 

شملهم الستطالع أشاروا إىل أنهم إما يشعرون بالأمان قليال أو يفضلون عدم الإجابة عىل السؤال".

طار 5: الشهادات االإ

ة انهارت.” امرأة، من حمص  ي لبنان، ل تتوّفر الكث�ي من ُفرص العمل، والل�ي
“الوضع الصعب �ن

.” امرأة، من حمص  ن ضدهم طوال الوقت. انتظرت العودة بشغف كب�ي ي لبنان وشعرنا بالتمي�ي
“كانت الظروف سيئة �ن

ي القتصاد، ونقص 
ي يتعرضون لها من �قات ومكافآت وضعف �ن

ن بكل المشاكل ال�ت ي السوري�ي
“اتهم الشعب اللبنا�ن

ن عىل أراضيهم لما حدث  ن السوري�ي ها، وعلقوا بأنه لول وجود الالجئ�ي المواد الأساسية كالغذاء والماء والكهرباء وغ�ي
ن وخلق المشاكل دون أي سبب، خاصة إذا كان الطرف الآخر سوريا.”  ذلك... ]يفعلون ذلك[ دون النظر إىل الالجئ�ي

رجل سوري، بعلبك
 

ي لبنان، خصوصا بعد جائحة كورونا، وارتفعت الأسعار وفقد الكث�ي 
ا �ن وأضاف أن “الأوضاع القتصادية ساءت كث�ي

ن عملهم.” رجل، ريف دمشق من العمال السوري�ي

53 باإلضافة إلى ذلك، سئل نفس المستجيبين، وهم جزء من فريق IOB، عما إذا كان الدعم الدولي المقدم من الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية قد ساهم في زيادة 
التعايش السلمي والعالقات الجيدة بين الالجئين والمجتمعات المضيفة في الفترة 2016-2021. تكشف النتائج أن غالبية المجيبين )31٪، ن = 708( أفادوا بشكل عام بأن 
تدخالت المانحين كان لها تأثير سلبي على تعايش كلتي المجموعتين حيث كان السكان المحليون واألفواج األكبر سنا أكثر سلبية من الالجئين من سوريا والمجموعات األصغر 
سنا. وعلى وجه الخصوص، كثيرا ما أشير إلى االفتقار إلى رؤية طويلة األجل لبرامج المانحين الدوليين بسبب األثر اإليجابي المحدود للدعم المقدم من المانحين. وعند سؤال 
أولئك الذين قالوا إن الدعم المقدم من الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية قد حسن التعايش السلمي، وكيف كان لهذا الدعم أثر إيجابي، كثيرا ما أشير إلى األمثلة التالية: 
المشاريع والمبادرات التي تركز على بناء السالم؛ والمشاريع والمبادرات التي توفر فرص عمل / مالية ؛ والمشاريع التي تركز على الوعي والتماسك االجتماعي. ومن بين 
المشاركين الذين شهدوا مساهمة كبيرة من المانحين، أشار ما يقرب من نصفهم إلى البرامج والمشاريع التي تم تقديمها لكل من الالجئين والمجتمعات المضيفة. ويتجلى هذا 
الشعور بشكل جيد في االقتباس التالي من الجئ سوري مقيم في لبنان: "يجب دعم أفقر الفئات في المجتمعات المضيفة، ألنه في ضوء األزمة االقتصادية التي تؤثر على البلد 
بأكمله، عندما يرى سكان المجتمعات المضيفة الالجئين يصطفون أمام أحد أجهزة الصراف اآللي، يصبحون عدائيين للغاية ويعتقدون أن هذه األموال يجب أن تكون لهم، لذلك 

سمعت الكثير عن الهجمات على أجهزة الصراف اآللي مؤخرا.."
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االفتقار إىل إقامة قانونية: «
ي سبتم�ب 2022 لم يكن 

ي انضمت إىل محادثة Upinion �ن
ي )66٪( من المجموعة السورية )ن = 383( ال�ت

 أك�ش من ثل�ش
قامة القانونية بشكل طفيف منذ أن سئل المستجيبون  ي لبنان. تدهور الوضع عىل ُمستوى الإ

لديها إقامة قانونية �ف
لديهم  ليس  أنهم   )597  = )عدد  ن  السوري�ي ن  المستجيب�ي من   ٪58 ذكر  عندما   ،2020 يونيو  ي 

�ن عنها  السوريون 
/يناير 2022،  ي

ي كانون الثا�ن
ته الأمم المتحدة �ن ي لبنان ن�ش

ن �ن ن السوري�ي  إقامة قانونية. ووفقا لتقييم ضعف الالجئ�ي
ن 15 عاما وما فوق ل يحملون إقامة  اوح أعمارهم ب�ي فإن العدد أعىل من ذلك، حيث أن 84٪ من الأفراد الذين ت�ت

قانونية.54

 IOB مع Upinion ي جزء من دراسة
 عالوة عىل ذلك، عندما سئل الالجئون السوريون الذين شملهم الستطالع �ن

بحرية”،  التنقل  عىل  القدرة  “عدم  إىل   )101=n( ن  المستجيب�ي نصف  أشار  المفقودة،  المدنية  الوثائق  تأث�ي   عن 
تأث�ي  بوضوح  يظهر هذا   ، وبالتاىلي لالحتجاز”.  “التعرض  و  السلطات”  مع  الوضع  تنظيم  القدرة عىل  “عدم  يليه 

ي لبنان.
ن �ن ن السوري�ي الوثائق القانونية المفقودة عىل الوضع الذي طال أمده وضعف الالجئ�ي

4.4. حرية التنقل 

عتبة الحماية 5 للمفوضية: قبول الحكومة/الكيان المسيطر عىل منطقة العودة بحرية اختيار العائدين للوجهة 
ي حرية التنقل.

قامة والحق �ن ومكان الإ

ي هذه المناطق. 
ن العائدين تعوقها وجود نقاط تفتيش متعددة �ن كما يتضح من بيانات RPW، فإن حرية تنقل المستجيب�ي

ي حمص وريف دمشق ودمشق )عدد العائدين = 118( أنهم غ�ي قادرين عىل التنقل 
ن العائدين �ن ذكر 15٪ من المجيب�ي

التعرض  كانوا يخشون  لأنهم  التفتيش، خاصة  نقاط  االرتياح عند  العقبات وشعروا بعدم  بعض  بحرية وواجهوا 
ي الجيش أو لأنهم لم يكن لديهم جميع وثائقهم المدنية - وخاصة 

ن من التجنيد �ن لالعتقال أو الحتجاز أو كانوا خائف�ي
كتيب الخدمة العسكرية وبطاقات هويتهم. 

ي سوريا
4.5. السالمة البدنية والقانونية والمادية �ف

ن والعائدين. عتبة الحماية 6 للمفوضية: ضمان السالمة البدنية والقانونية والمادية لالجئ�ي

ي مايو - يونيو 2022، قالوا إنهم لم يتمكنوا من 
ي الجولة 6 من البحث �ن

ن العائدين �ن 37٪ من المجيب�ي عندما سئل 
أزمة  العائدون  المجيبون  ذكرها  ي 

ال�ت المعيشية  التحديات  وشملت  سوريا.  إىل  عودتهم  بعد  وظيفة  عل  الحصول 
ة(، بالإضافة إىل الفقر وانخفاض قيمة  ي أثرت بشكل خاص عىل الأشخاص الذين لديهم أعمال تجارية صغ�ي

الوقود )ال�ت
العملة وانخفاض الدخل وارتفاع أسعار السوق/تقلب أسعار السلع والخدمات والمسائل الطبية.

ي منطقتهم )حيث تمكنوا من 
وعندما سئل المشاركون عن كيفية تعاملهم عىل وجه التحديد مع ارتفاع أسعار السلع �ن

اء منتجات أرخص )٪87(،  بالغ عنها هي �ش ي تم الإ
اتيجية التكيف الرئيسية ال�ت اس�ت اختيار إجابات متعددة(، كانت 

اء منتجات أقل جودة )63٪(، ومساعدات/إعانات غذائية )44٪(، واستعارة الطعام  ي عادات الأكل )72٪(، و�ش
وتغي�ي �ن

ي الجولة البحثية السابعة )أيلول 2022( أن هناك 
ن �ن ي المجتمع المحىّلي )12٪(. (. وأفاد 65٪ من المشارك�ي

من الآخرين �ن
ي إيصال السالل الغذائية. 

ي ريف دمشق وبشكل رئيسي �ن
ي منطقتهم – خاصة �ن

برامج مساعدات تعمل �ن

 https://data.unhcr.org/en/documents/details/90589 54 انظر
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كامل،  بدوام  العمل  عن  معظمهم  )أبلغ  للدخل  رئيسي  كمصدر  العمل  عىل  العائدين  ن  الُمجيب�ي من   ٪63  اعتمد 
ي حمص، عىل وجه 

�ن ن  المجيب�ي غالبية  وأفاد   .) ن ّ ُمق�ن و/أو غ�ي  أبلغوا عن عمل غ�ي رسمي  الذين  أولئك  أقلية من  مع 
ي دمشق وريف دمشق 

ن ذكر المجيبون �ن ي ح�ي
التحديد، أن مصادر دخلهم ليست كافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، �ن

ف العائدين أن الدعم النقدي من أ�هم  ي الغالب لتغطية احتياجاتهم. وذكر 23٪ من جميع المجيب�ي
 أنها كافية �ن

ن النساء المجيبات عىل وجه التحديد، أفادت التقارير بأغلبية ساحقة  . ومن ب�ي ي سوريا يعت�ب مصدر دخلهم الرئيسي
�ف

/غ�ي الرسمي،  ي
بأن مصادر الدخل الرئيسية هي المساعدة النقدية المقدمة من الأقارب، وبدرجة أقل العمل العر�ن

فضال عن العتماد عىل دخل أزواجهن.

)HLP( ي والممتلكات
سكان واالأرا�ف 4.6. حقوق االإ

سكان  أ الحكومة آليات فعالة وسهلة المنال وميسورة التكلفة لمعالجة قضايا الإ عتبة الحماية 17 للمفوضية: تنسش
. وينبغي إيالء اهتمام  ي والممتلكات وتوف�ي رد الممتلكات والتعويض عنها بما يتماسش مع القانون الدوىلي

والأرا�ن
. ن ن الثانوي�ي ي يرأسن أ�ا معيشية وحقوق شاغىلي ممتلكات الالجئ�ي

خاص لحقوق النساء العائدات الال�ت

ي أيار/مايو - حزيران/يونيو 2022، عما إذا كانوا قادرين عىل العودة إىل حيهم 
ي الجولة البحثية السادسة �ن

عندما سئلوا �ن
ي حمص وريف دمشق ودمشق )عدد ال 

العائدين �ف ف  ذكر أك�ش من ثلث )35٪( من المستجيب�ي الأصىلي ومنازلهم، 
رت وأنهم غ�ي قادرين  94( أنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك، ويرجع ذلك أساسا إىل أن منازلهم إما دمرت أو ترصن
عىل إعادة بناء الممتلكات بأنفسهم عىل نفقتهم الخاصة. كما أفاد المستجيبون بأنهم لم يتلقوا مساعدات أو إعانات 

عادة البناء.  حكومية لإ

ل للتعويض عن فقدان  ن ل أحد أقاربهم أو استأجروا م�ن ن ن بأنهم إما ذهبوا إىل م�ن ي هذه الحالة، أفاد غالبية المجيب�ي
و�ن

ن  . وأفاد المجيبون أساسا بأن منازلهم يشغلها أقاربهم أو يدمرونها. وذكر عدد قليل من المستجيب�ي مسكنهم الرئيسي
ي أحدث جولة 

ن أو أفراد من الجيش السوري. عندما سئلوا �ف أن منازلهم كانت تستخدم من قبل أشخاص مجهول�ي
الحكومية  الممتلكات  داد  اس�ت طلب  ي 

�ف بالثقة  سيشعرون   )118  = )ن  كانوا  إذا  عما   )2022 )سبتم�ب  البحث   من 
جابة وأجاب 36٪ بالنفي. وعندما سئلوا كذلك عن سبب عدم  أو تعويضها، أشار 58٪ إىل أنهم يفضلون عدم االإ
أنه قد يكون من الخطر عىل سالمتهم الشخصية  ي الستطالع إىل 

داد من الحكومة، أشار المشاركون �ن طلبهم الس�ت
رة. القيام بذلك، وليس هناك سابقة للحكومة لتعويض أي عائد عن الممتلكات المترصن

ن قد تم التأكيد  ن السوري�ي سكان والأرض والملكية بالنسبة للنازح�ي شارة إىل أن المخاطر المتعلقة بالإ ا، تجدر الإ وأخ�ي
ة، حذر رئيس  ي الآونة الأخ�ي

ي الجمهورية العربية السورية. و�ن
عليها مرارا وتكرارا من قبل لجنة الأمم المتحدة للتحقيق �ن

ن ن السوري�ي ي أيلول/سبتم�ب 2022، من أن النازح�ي
و، عند إطالق تقريره الصادر �ن اللجنة باولو بينه�ي

 “منعوا من العودة بسبب عدم وجود ضمانات بأنهم سيكونون قادرين عىل التمتع بحقوق السكن والأرض 
والملكية عند عودتهم”.55

https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2022/09/statement-paulo-pinheiro-chair-independent- 55 انظر
 international-commission
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4.7. وصول المفوضية إىل العائدين 

ي تشمل عىل سبيل المثال 
افية للمفوضية، ال�ت �ش م المسؤولية الإ الحد 19 للحماية الصادر عن المفوضية: “تح�ت

ل الحرص رصد الطوعية للعودة إىل الوطن، وإعادة إدماج العائدين، وجميع التدخالت الرامية إىل ضمان العودة 
إىل الوطن بأمان وكرامة”. 

ن والعائدين  ي ودون عوائق إىل جميع الالجئ�ي
عتبة الحماية 22 للمفوضية: “تمنح المفوضية إمكانية الوصول المجا�ن

ي مراكز 
ي ذلك �ن

ن والعائدين، أينما كانوا، بما �ن دماج. وبالمثل، فإن جميع الالجئ�ي لرصد ظروف الستقبال وإعادة الإ
الحتجاز والسجون )بالتنسيق مع لجنة الصليب الأحمر الدولية( يمكنهم الوصول إىل مفوضية الأمم المتحدة 

.” ن لشؤون الالجئ�ي

ن العائدين  ي مايو - يونيو 2022(، أفاد 72٪ من المجيب�ي
ي أجريت �ن

ي الجولة 6 من جهود جمع البيانات داخل سوريا )ال�ت
�ن

ن غ�ي مستعدين لالتصال بالمفوضية   )ن = 135( أنهم لم تتم متابعتهم من قبل المفوضية، و 82٪ من المستجيب�ي
ن الذين  ي التصال بالمفوضية، أفاد جميع المجيب�ي

ي حالة وقوع أي حادث. وعندما سئلوا عن سبب عدم رغبتهم �ن
�ن

ي معالجة قضاياهم المحددة. 
ي قدرات المفوضية �ن

أجابوا ب “ل” عىل السؤال السابق بعدم ثقتهم �ن

ن العائدين )ن = 118( عىل وجه التحديد تقييم  ي أحدث جولة من الأبحاث )سبتم�ب 2022(، طلب من المستجيب�ي
و�ن

ن العائدين بأن لديهم مكاتب للمفوضية يمكن  ن أفاد 15٪ فقط من المجيب�ي ي ح�ي
ي مناطقهم. �ن

خدمات المفوضية �ن
ي منطقتهم، تم تصنيف خدماتهم عىل أنها “سيئة” من قبل 52٪ منهم وأفاد 28٪ آخرون بأن خدماتهم 

الوصول إليها �ن
ي أحسن الأحوال. 

“متوسطة” �ن

ي تواجه المبادرات والمنظمات المجتمعية
4.8. التحديات ال�ت

الحكومية  غ�ي  المنظمات  العتماد عىل  ينت�ش  - حيث  لبنان  يواجهه  والذي  أمده  الذي طال  ي 
نسا�ن الإ الوضع  ي ظل 

 �ن
ف  ي يقودها الالجئون غ�ي مع�ت

ي جميع جوانب الحياة تقريبا - ل تزال المنظمات غ�ي الحكومية المحلية والمنظمات ال�ت
�ن

لالأزمة.56  لالستجابة  المفاهيم  التخطيط ووضع  مرحلة  ي 
�ن الواجب  النحو  يشاركون عىل  ل  ما  وغالبا  كاف.  بشكل   بها 

ة  مبا�ش المخصص  ن  المانح�ي تمويل  مبلغ  وكان   . ن المانح�ي من  الأجل  والطويل  المبا�ش  ي 
الكا�ن التمويل  إىل  تفتقر  كما 

 ، ن قليمية أقل باستمرار من 5٪ من إجماىلي تمويل المانح�ي للمنظمات غ�ي الحكومية المحلية والمنظمات غ�ي الحكومية الإ
ة أضعاف من التمويل المخصص لوكالت الأمم المتحدة والمنظمات غ�ي الحكومية الدولية، وأقل بكث�ي  أي أقل بع�ش

ى.57 ي الصفقة الك�ب
من الأهداف المحددة �ن

ي 
ي فريقها المع�ن

ي شاركت مع Upinion �ن
ي ال�ت

تّم تسليط الضوء عىل هذه التحّديات من ِقبل منظمات المجتمع المد�ن
ف الكبار )٪89،  ، وقد أشارت باستمرار إىل صعوبات النفاذ إىل التمويل وإقامة اتصاالت مع المانح�ي ي

بالمجتمع المد�ن
ي تعمل فيها و / أو القيود 

ي المناطق ال�ت
ي واجهت تحديات تتعلق بالسلطات �ف

ف = 34(، تليها 37٪ ال�ت عدد المانح�ي
تلقي  للجنة Upinion حول  التابعة   RLO منظمات  / ي 

المد�ن المجتمع  منظمات  أولويات  تمحورت  عليها.  المفروضة 
يجار. ويبدو أن هذا الأخ�ي  وريات الأساسية مثل الغذاء والإ ي مجال التعليم وبناء المجتمع والرصن

التمويل لمشاريع �ن
ة  ا باحتياجات المجتمع المحىلي وأفكاره بشأن ما هو مفقود من حيث المساعدة والمبادرات الصغ�ي مرتبط ارتباطا مبا�ش
 Upinion ي حلقة نقاش

نسان المشاركة �ن /منظمات حقوق الإ ي
. كما أشارت منظمات المجتمع المد�ن ي محيطه المبا�ش

 �ن
وتواترا،  جدوى  أك�ش  بطريقة  المحلية  المنظمات  مع  المانحة  والحكومات  الدولية  المنظمات  تتشاور  أن  ورة  رصن  إىل 

ي تعرف احتياجات المجتمعات المحلية عىل أفضل وجه. 
لأن هذه المنظمات هي ال�ت

 https://www.refugeesinternational.org/reports/2021/11/29/lebanons-deepening-crisis-the-case-for-a-sustainable-aid-response 56 انظر
 www.local2global.info/wp-content/uploads/L2GP_Lebanon_Localisation.pdf 57 انظر
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ملحق:
ي لبنان

ي للحقيقة - قصة لجئ سوري �ن
 رواي�ت

*قصة حقيقية. تم تغي�ي بعض التفاصيل للحفاظ عل �ية الشخص.

. ي
عائل�ت ي 

�ن الآخرين  الأولد  عن  قليال  مختلفة  ي 
اهتماما�ت كانت  ت،  ك�ب عندما  ي حمص، سوريا. 

�ن نشأت  سنة.   28 وعمري  آدم   اسمي 
ي شاهدناها. 

بدل من الهوس بكرة القدم، كنت مهتما جدا بمشاهدة الأفالم مع أمي. كنت أحب الغناء وتمثيل مشاهد من العروض ال�ت
امج التلفزيونية(. ربّما نكون قد شاهدنا  مع أمي، كان لدينا نكات داخلية خاصة بنا من الأفالم القديمة والم�حيات و المسلسالت )ال�ب
ي حقا عىل 

ا معا عىل الأقدام. لقد شجع�ن ت” أك�ش من 100 مرة. كنت دائما قريبا جدا من والدي واعتدنا عىل الس�ي كث�ي “العيال ك�ب
متابعة شغفي بالتمثيل والغناء.

يقولون  الناس  أن  أعرف  الجيش.  ي 
�ن أخدم  أن  أريد  ل  ي 

أن�ن أعرف  كنت  بالفراغ.  شعرت  وفجأة  والدي  ُقتل  الحرب،  بدأت   عندما 
ة ممكنة،  انتظرت أطول ف�ت الّسالح. هذا ليس صحيحا. لم أكن أريد أن أؤذي أحدا.  بالّراحة عند استخدام  بأن الشباب يشعرون 
 ، ىلي أفضل صديق  كانت  وقد  تركتها  عندما  ا  كث�ي تأّلمت  وراءي.  أمي  ترك  إىل  اضطررت  لبنان.  إىل  2020، هربت  عام  بداية  ي 

�ن  ثم 
لكن لم يكن لدّي أي خيار آخر. لم أستطع الرد باستخدام العنف والقتل، تماما مثل العديد من الشباب الآخرين الذين فروا.

. أحب أن يبتسم الناس وخاصة  ي
ي لبنان، أعمل كممثل وأغ�ن

الآن �ن
ي 

كو�ن من  الرغم  عىل  الُفكاهّية.  ي 
روايا�ت عىل  الأطفال  يضحك  أن 

ي خوف دائم ول أستطيع 
ي �ن

أعمل ليشعر الآخرون بالسعادة، إل أن�ن
ن الذين ليس لديهم  التحرك بحرية. أنا من ضمن العديد من السوري�ي
طة اللبنانية  ي شنتها ال�ش

ي إحدى حمالت القمع ال�ت
 إقامة قانونية. �ن

استجوابا  وواجهت  طة  ال�ش ي 
أخذت�ن فيها،  أعيش  ي 

ال�ت المنطقة  ي 
�ن

 ، ي
ي سأستعيد أورا�ت

. قالوا ىلي إن�ن ي
ي وأورا�ت

طة معلوما�ت  رهيبا. أخذت ال�ش
ي 

إيقا�ن يتم  أن  من  جدا  خائف  أنا  أبدا.  ذلك  من  أتمّكن  لم  ي 
 لكن�ن

العودة  أستطيع  . ل  ترحيىلي يتم  أن  أريد  ي ل 
لأن�ن طة  ال�ش قبل   من 

ي 
ي أخسش أن أقدم معلوما�ت

إىل سوريا بأي شكل من الأشكال. ح�ت أن�ن
ي ل أريد الظهور 

، لأن�ن ي
ي منطق�ت

الشخصية للمنظمات غ�ي الحكومية �ن
مرة أخرى عىل رادار الحكومة.

ي أفتقدها أك�ش 
إذا عدت إىل سوريا، نعم، سأتمكن من رؤية أمي ال�ت

ء آخر. لكن ليس لدي أي فكرة عما سيحدث ىلي بمجرد  ي
من أي سش

اعتقاىلي من قبل قوات الأمن، وهذا السيناريو وحده مخيف للغاية. 
الذهاب  دائم عىل  ي خوف 

أوراق و�ن بدون  لبنان  ي 
�ن العيش   أفضل 

. ّ إىل سوريا برجىلي

ي ينظر 
ي أريد أن أغ�ي الطريقة ال�ت

ي لبنان. من خالل ف�ن
أريد البقاء �ن

ي إننا ل نشعر بالخجل 
. يقول الشعب اللبنا�ن ن بها إلينا، نحن السوري�ي

ونحن مستعدون دائما لتلقي الصدقات. ولكن، لدي فخر وأعمل من 
. إنهم يأخذون فقط بعض الحالت السيئة ويجعلوننا  أجل أمواىلي
جميعا نبدو وكأننا ندمر لبنان. ما أتمناه هو أن يسمع وينظر إليه. 
ي الوقت الحاىلي أجعل الأطفال الذين يرون ما أنا عليه 

عىل الأقل �ن
. ي

يبتسمون من خالل ف�ن
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